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প্রকাশকের নিবেদন । 

জৈবধন্ম নামক প্রবন্ধ দ্রাবিংশতি বর্ম পূর্বে শ্রীসঙ্জন তোধনী পত্রিকায় 
মাসে মাসে এ্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রীপত্রিকার পাঠকবর্ণ এবং ধর্মজিজ্ঞাস্ুগণ 

এই প্রবন্ধটীকে স্বতন্ব গ্র্তাকারে পাইবার জন্ত সবিশেষ কৌভুহল 'প্রকাশ করেন। 
তাঁতাঁদের আগ্রভীতিশবো অগ্ঠ আমর! জৈবধর্মন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম । 

ধাহারা জৈবধশ্ন পাঠ কবিয়াছেন তাহাদের শুদ্ধভক্তি তত্বে অনভিজ্ঞতা 

নাই এবং যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহাদের শ্রীমন্মভাগ্রন় প্রকাশিত 

প্রেমভক্তি বিষয়ে শুদ্ধ পারণা অবশ্ঠাস্তাবী । জীব স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া 

কেহ কে 'গ্রাকৃত জ্ঞানে ম্ হইয়। অনা দেহকেই জীব বলিয়া ধারণা করেন। 

কেভ কেহ দেভীর স্বতন্ত্রতা শ্বীকার করিয়ী9 দেভীকে নির্রিশেষ গ্রারুত বস্তু 

বলিয়া কল্পনা! করেন । নির্খবলান্তকরণে একটু অন্তংঃপ্রবিষ্ট ভইয়া জীবাত্মার 

স্বরূপ ও নিত্যবুন্তি জিন্ভামার উদয় হলেই শ্রীগৌরসন্দরের কথিত কষ্ণদান্তের 
_ উপলব্ধি থটিবে। এই গ্রন্থে দেহের ধর্ম বা 'প্রাকৃত বিচার অবলগ্বনে অভাবগরস্ত 

অনাত্মার ধর্ম কণিত হয় নাই পরস্ত নির্মল জীবাতআ্বার বিমল কষ্ণদান্তই একমাত্র 

ধন্দ্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । দয়ানিধি ভ্রীগৌরহরি শ্রী্ূপ গোস্বামীকে যে 

প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাই ইহাতে অতি সরল ভাষায় সহজ বোধগম্য 
উদাহরণ সহ 'প্রকটিত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস জৈবধর্ম্বের নি্পট সেব! 

করিলে জীবের সর্ধোন্তম কল্যাণ করতলগত হইবে । 

শ্রীমন্ুক্কিসিনোদ প্রভূ অনু কম্পিত পরম ভাগবত ভক্তানিন্দ শ্রীল বনমালি 
দাঁস অধিকধরী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সহায়তু। করিয়াছেন। তৎসেবা 

ফলে তিনি হরিগুরুবৈষণবের প্রিয়জন হষ্টর! শ্ীনাঁমের কপালীভ করুন্। 

মুক্তি বিনোদ কিন্কর অকিঞ্চন 

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী । 
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্ প্রথম অধ্যায়। 

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম । 

পৃথিবীর মধ্যে জদ্বত্বীপ শ্রেষ্ঠ । জদ্ুবীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান । 

ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্বোত্তম । গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদধীপ মওল 

পরম উৎকৃষ্ট । শ্রীনবন্ধীপ মণ্ডলের একদেশে ভাগীরখীকুলে প্রীগোক্রম নামে 
একটা রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান । শ্রীগোদ্রমের উপবনে প্রাচীনকালে 

অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে স্থলে কোন 

সময়ে শ্রীন্ুরতি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান্ গৌরচন্ত্রের আরাধন! করিয়াছিলেন, 

তাহার অনতিদুরে প্রদ্যয়কুপ্ত নামে একটী ভজন কুটার ছিল। তথায় নিধীড়, , 

 লতাচ্ছন্ন একটা কুটারের মধ্যে শীভগবৎপার্ধদ প্রবর প্রহায় ব্রহ্মচারীর শিক্ষা শিষ্য 
্রীপ্রেষদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরস্তর তজনানন্দে কালযাপন 

করিতেন। ্ | 

রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত হুইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন তথ 

বোধে গ্রীগোক্রমধনকে একান্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্রইলক্ষ 

হরিনাম এবং সর্ব বৈষ্ণব উদ্দেশে শত পত দণ্তবৎ ও গোপগৃছে মাধুকরী বারা 

জীবন নির্বাহ, এই তাহার জীবনের নিম হইয়া উঠিয়াছিল। ' যে সময়ে তিনি খর 
কাধ্য সকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথ! না! কিয়া 
ভগবৎ পার্ষদ প্রধান শ্রীজগদাননের প্রেমবিবর্ভ সজল নয়নে পাঠ করিতেন । এ, 

কালে নিকটস্থ কুপ্তরবাসীগণ আসিয়। ভক্তিসহকার়ে তাহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। 

করিবেন না কেন, যেহেতু প্রেমবিবর্তগ্রস্থ সমস্ত রস তথ্ে পরিপূর্ণ আবার বাবালী, 



॥ 

২ |. জেব ধর্্ম। 

' মহাশয়ের মধুত্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্কবুদের হৃদয় হইতে বিষয় বিষানল 
বিদুরিত হইত। 

একদ। অপরাহে নামসংখ্য! সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় 
শ্রীমাধবীমালতী-লতামগ্ডপে উপবেশন পু ধক শ্রীপ্রেমবিবর্ধ পাঠ করিতে করিতে 

“ ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটা চতুর্থাশ্রমী ভাপস আসিয়া তাহার 

চরণে দণ্ডব প্রণাম করিয়! অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় 

প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্র ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার বাহা শ্ফুপ্তি হইলে, 

া্া্গ পতিত স্্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া! আপনাকে তৃণাধিক নীচ জ্ঞানে 
স্ল্যাসীর সন্থুথে পড়িয়া হা চৈতন্ত হা নিত্যানন্দ!' এই অধমকে রুপা কর বলিয়! 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ সন্ন্যাী ঠাকুরকে অন্তীষণ পূর্বক কহিলেন 

প্রভো ! আমি অতিশয় হীন ও দীন আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বন! করিতেছেন । 
সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী 
মহাশয় ও তাহাকে কলার বন্ধলাসন দিয়! এক পার্থ উপবিষ্ট হইয়! প্রেম গদ গদ 
বাক্যে কহিলেন প্রতে। ! এ দীনব্যক্তি আপনার কি সেব। করিতে যোগ্য। 

কমগুলু রাখিয়। যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন -- 

প্রভো'! আমি অতিশয় তাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্তায়, বৈশেষিক, 

উত্তর পূর্ব মীমাংসা এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র বারাণন্তা্দি বহুবিধ পুণ্যতীথে 

প্রচুর অধ্যয়ন পূর্বক শাস্ত্রতীৎপর্য বিতর্কে অনেক কালযাপন করিয়! প্রায় 

দ্বাদশ বংসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরম্থতী পাদের নিকট দওগ্রহণ করিয়াছি। 
দণ্ডগ্রহণ করিয়! সর্ধতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্বত্র শাঙ্করী 

সন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি! কুটিচক বহ্দক হংস এই তিন অবস্থা অতিক্রম 
পূর্বক কিছুদিন পরমহংস পদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলঘ্ন পূর্বক 
বারাপসীক্ষেত্রে অহং ব্রহ্গাশ্মি, প্রজ্ঞানং ব্রক্ধ, ভত্বমসি প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত. 

মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণধ উচ্চৈ:শ্বরে হরিলীল| 
গ্রান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্নীলন 

করভ দেখিলাম যে সেই বৈধ অশ্রধারায় ললাত এবং তাহার সর্বশরীর পুলকে 

পরিপূর্ণ। গাগদশ্বরে শ্রীরঞ্চচৈতন্ প্রভূ নিত্যাননা এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য 
করিতে করিতে স্থলিতপদ হইয়| পড়িয়া যাইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া! ও তীহার 
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গাঁন শ্রবণ করিয়া! আমায় হৃদয়ে যে কি একটা অনির্বচনীয় ভাব উদয় হইল, 
তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে তথাপি 

স্বীয় পর্মহংসপদ মর্যাদা! রক্ষা করিবার জন্ত আমি আর তাহার সহিত আলাপ 
করিতে পারিলাম না। হ! ধিক! ধিক আমার পদমরধ্যাদ।! ধিক আমার 

ভাগ্য! কেন বলিতে পারি ন1 সেইদিন হইতে আমার চিত শ্রীকুঞ্ণ চৈতন্ে় *. 
শ্রীচরণে আরুষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়। সেই বৈষ্ণবটীর অনেক 
অন্বেষণ করিলাম । কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি 

দেখিলাম যে সেই বৈষ্ণব দশনে ও তাহার মুখে নাম শ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ 
হইয়াছিল তাহ! আমি তৎপূর্ধে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানব" 
সত্তায় যে এরপ স্থথ আছে তাহা কখনই জানিতাম না। আমি করেকদিন 
বিচার করিয়! স্থির করিলাম যে আমার বৈষ্ণব চরণাশ্রয় করাই শ্রেফ্। আমি 
বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম । তথায় অনেক বৈষণৰ 

দেখিলাম। তীহার! শ্রীরূপ সনাতন জীব গোস্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাঞ 

করেন। তাহার! শ্ীশ্রীরাধাকষ্জের লীলা স্মরণ করেন আবাহধ ঞনবন্থীগ 

নাম করিয়৷ প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্ধীপ দর্শনে লালসা হইয়! 

উঠিল। শ্রীত্রধামের চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করত আমি কয়েক দিবস হইল 
শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর নগরে আপনার মহিম! শ্রবণ করিয়! অগ্য' 

আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কপাপাত্র রিয়| 

চরিতার্থ করুন্। ক 

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া! ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন। 

সনন্যামীঠাকুর ! আমি নিতান্ত অপদাথ। উদরপৃত্তি, নিন্্া ও বৃথালাপে আমার 

জীবন বৃথা গেল। শ্রীকঞ্ণটৈতন্চন্ত্রের লীলাগ্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত 
করিতেছি। বিস্ত কৃষ্চপ্রেম যে কি বন্ত তাহা আশ্বাদন দ্বার! বুঝিতে পারিলাম 
না। আপনি ধন্ত! যেগ্ছেতু এক মুহূর্তের জন্তও বৈষ্ণব দর্শনে প্রেম আস্বাদন 
করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণচৈতন্তের কপাপাত্র। এই অধমকে প্রেম আন্বাদনের 
সময় এক একধার ম্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে 

বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাহাকে 
স্নান করাইগ্েন। সন্যানীঠাকুর বৈধব অঙ্গ স্পর্ণ করিগ্জ! একটি অভূতপূর্ব ভাব 
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" লাভ করিয়া! ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন ৃ কানে নি 

এই পদ্ধ গান করিতে লাগিলেন! 

| (জয়) প্রীকষ্চৈতন্তপ্রীগ্রতু নিত্যানন্ন। 
(জয়) প্রেমদাস গুরু জয় তঞ্জন আনন ॥ 

» অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ভনের পর স্থির হইয়! উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্থা 

করিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, হে মহাত্মন্! 

আপনি এই প্রহ্ান কুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। সন্যাসী 

ঠাকুর কহিলেন আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিরদিনের 

কথা কেন আমার দেহত্যাগ পধ্যস্ত আমি আপনার মেব। করিতে পাই ইহাই 

আমার প্রার্থনা । 
সন্যাসীঠ্কুর সর্বশান্ত্রন্ত। গুরুকুলে কিছুদ্দিন বাস করিয়। গুরূপদেশ লইতে 

হয় তাহ! তিনি ভালরূপ জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঙ্জে কয়েকদিন 

অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন হে মহাত্মন্ । 

গ্রহ বক্ষচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া! আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি.আজ 
কাল শ্রুনবন্ধীপ মণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবগল্পীগ্রামে শ্রীস্রীনৃসিংহ উপানায় মগ্প। 

আজ চলুন মাধুকরী সমাপ্তপুর্ব্বক তাহার চরণ দর্শন করিয়া আদি। সঙ্গ্যাসী 

'ঠাকুর কহিলেন যে আজ্ঞ। হয় তাহাই পালন করিব । 

বেল! ছু'টার পর তাহারা! উভয়ে শ্রীজলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে 
উপস্থিত হইলেন। ৃর্্যটালা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে তগবৎ 

পাদ শ্রপ্রদায় ব্রদ্মচারীর চরণ দর্শন পাইলেন। দুর হুইতে পরমহংস বাবাজী 

মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া! শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । ব্রহ্মচারী 

ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্্র হইর! শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্বক পরমহংস 

বাৰাজীকে উভয় হস্তের দ্বার! উত্তোলন করতঃ -প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশপবার্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন। গনেকক্ষণ ইইগোঠীর গর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী 

ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রদ্মচারী ঠাকুর সাদর বাক্যে কহিলেন ভাই! তুমি 
যথাযোগ্য গুরু পাইক্জাছ। . প্রেমদানের নিকট -প্রেমবিবর্ড শিক্ষা কর। 

কিব। বিপ্র কিবা স্যাসী শুত্র কেন নয়। 
যেই কৃষণ-তত্ববেত্া দেই গুরু হয় ॥ 
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'সগ্গালীঠাকুর ও বিনীতভাবে গরমণ্ডরুর পাদপন্পে সারা প্রণাম করতঃ 
কহিলেন পরতো! আপনি চৈতন্ত পার্ধদ, আপনার কপ! ' কটাক্ষে আমার স্তায় 

শত শত অভিমানী সক্স্যাসী পবিক্র হইতে পায়ে । কূপ! করুন্। 
সঙ্্যাসীঠাকুর ভক্ত গোষ্ঠীর পরম্পর ব্যবহার পুর্বে শিক্ষ| করেন নাই। গুরু ও 

পরমগ্জরুতে ষে প্রকার ব্যবহার দেখিলেন তাছাই সদাচার জানিয়। নিজ গুরুয় 

প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রপ বাবন্থার করিতে লাশিলেন। সন্ধা 

আরাত্বিক দর্শন করতঃ উভয়ে শুগোক্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কিছুদিন এই প্রকারে থাঁকিয়! সঙ্নযাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ব 

জিজ্ঞাস! করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমন্তই তাহার 

বৈষবের স্তায় হুইয়াছে। শমদমাদি গুণ সম্পর় হইয়। সম্পূর্ণরূপে বক্গনিষ্ঠ 
পূর্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরক্রন্ষের চিঙ্লীলা 

নিষ্টা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দানভাব প্রবল হইয়া উঠিল। 
একদিন অরুণোদয় সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিস্কত হইয়া তুলসী মালায় 

নাম সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমগ্ডপে বফিলেন | কুঞ্জ ভর্গ লীলাশ্ৃতিজনিত 

প্রেমবারি তাহার চক্ষুত্ধয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিষ্ধতাবে 

পরিভাবিত ' তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইর়! আপনার, স্থল দেহস্থৃতি 

হারাইতে লাগিলেন । সন্স্যাদীঠাকুর তাহার ভাবে মুগ্ধ হইয়! তাহার নিকট 

উপবেশন করতঃ তাহার সান্বিক ভাব সকল অবলোকন করিভে লাগিলেন। 

দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন সথি! কখখটাকে শীত্ব নিশন্ধ 
কর, মতুব! আমার রাধাগোবিন্দের ম্থখনিদ্র! ত্বঙ্গ হইলে সখী ললিতা ছুঃখ 

পাইবেন এবং আমাকে ভত্লন! করিবেন। এ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্ছিষয়ে 
ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণমজজরী তোমার এই নির্দিষ্ট সেবা। তুষি 
তাহাতে যন্ববতী হও । বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। 

সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় জানিয় সেই হইতে সেই সেবায় নিষুক্ত 
হইলেন। ক্রমশঃ গ্রাতঃকাল হইল । পূর্বদিকে উ্! আসিয়। শোড! বিস্তার 
করিতে লাগিল। 'গক্ষীগণ চারিদিকে আপন আগন গান করিতে লাগিল। 

মন্দ মনা সমীরণ বহছিতে লাগিল । আলোক প্রবেশ সময়ে গ্রহ্যয়কুঞঙ্জের মাধবী 

মণ্ডপের যে অপূর্ব শোতা হইল তাহা বর্ণনাতীত.। 

এ 



৬ জৈব. ধর্ম । 

পরমহংল বাবাজী কদলী বন্ধলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহশ্ছুর্ঠি ক্রমে 

ক্রমে হইতেছে । নামমাল| করিতে লাগিলেন । সেই অবসরে সন্গ্যালী ঠাকুর 

বাবাজীর পদতলে সাষ্টা্ হইয়া দ্ডবৎ প্রণাম করত সমীগে বিনীতন্ভাবে ভউগবেশন 
পৃর্বক.-করযোড়ে কছিতে লাখিলেন। মক 
.প্রভো! এই নীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে । উত্তর দান করিয়! তাহার 

গ্রাণ শীতল করুন্। ব্রহ্গজ্ঞানানলে দগ্ধ হাদয়ে ব্রজয়দের সঞ্চার করুন্। 

বাবাজী কহিলেন আপনি যোগ্যপাত্র । আপনি যে প্রশ্র করিবেন আমি 

যথাসাধ্য উত্তর করিব। 

সন্ন্যাপী কহিলেন প্গ্রভো ! আমি অনেক দিন হইতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
গুনিয়! ধর্শ কি তাহ! অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! করিয়াছি । দুঃখের বিষয় ফে 

তাহার! তহৃত্বর়ে যাহা! যাহ! বলিয়াছেন সে সমন্ত পয়ম্পর অনৈক্য। অতএব 

আমাকে বলুন জীবের ধর্ম কি? এবং পৃথক পৃথক শিক্ষকের! কেনই বা পৃথক 

পৃথক উপদেশকে ধর্শ বলিয়া বলেন! ধর্ম যদি এক হয় তবে পণ্ডিতের! সকলেই 

কেন সেই এক অদ্থিতীয় ধর্মের অনুশীলন করেন না? 

_. শ্রীকফণচৈতন্ত প্রভুর পাদপন্স ধ্যান করিয়! পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে 
লাগিলেন ।, ওহে ভাগ্যবান! ধর্মতত্ব যখ! জ্ঞান বলিতেছি শরণ কর। যেবস্তর 

যাহ! নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্শ। বস্তর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় 
কয়। কৃ্চের ইচ্ছায় যখন কোন বস্ত গঠিত হত্র তখন সেই গঠনের নিত্য সহচর- 
কূপ একটা স্বভাব হয়। সেই শ্বভাবই সেই বস্তার নিতা ধর্ম। পরে কোন ঘটন। 
বশতঃ ব! অন্ত বস্ত সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয় তখন তাহার শ্বভাবও বিরুত 

ব! পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত শ্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্তায় 
সঙী হইয়। পড়ে। এই পরিবর্তিত স্বভাব, গ্বভাব নয়! ইহার নাম নিসর্গ । নিসর্গ 

স্বভাবের স্থলে বসিয়! আপনাকে স্বভাব বলিয়া! পরিচক্ দেয়। যথা! জল একটা 
বস্ত। তারল্য তাহার শ্বভাব। ঘটন! বশতঃ জল যখন শিল! হয় তখন কঠিন 
তাহার নিসর্গ হইয়। শ্বভাবের স্তায় কাধ্য.করে। বস্ততঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহ! 
নৈমিত্বিক। কেনন! কোন নিমিত্ত হইতে উদদিত হর এবং সেই নিমিত্ত বিদুষ্িত 

হইলে স্বয়ং বিগভ হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুসথ্যত 

থাকে । কাল ও ঘটন! ক্রমে স্বভাৰ অবশ্রই নিত্ব পরিচয় দিতে পারেন । 



প্রথম অধ্যায়। ৭ 

বয় গ্বভাবই বস্তর নিভ্যার্ম। বন্তর নিসর্গই বন্ধ নৈমিত্তিক ধর্ম। 
ধাহাদের বন্ধ জ্ঞান আছে ভীহার। নিতা ও নৈষিত্তিক ধর্ের প্রতেদ জানিতে 

পার়েন। ধাহাদের বসন্ত জ্ঞান নাই তীছারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং 
নৈমিত্তিক ধর্রকে নিত্য ধর্ম মনে করেন। 

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বস্ত কাহাকে বলে এবং স্বভাব শষের 

অর্থ কি 1*' ॥ 

পরমহংস কহিলেন, বস্ ধাতুতে সংজ্ঞাথে তু প্রতায় করিয়! বন্ত শবা হয়। 

অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে ব! গ্রতীতি আছে, তাহাই বস্ত। বন্ত দ্রই প্রকার 

অর্থাৎ বাস্তব বন্ত এবং অবাস্তব বস্ত। বাস্তব হস্ত পরমাথ ভূত তত্ব। অবাস্তব 

বন্ধ ভ্রব্যগুণাদি রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে অআবাঞ্তব বস্তর অন্তিত্ব কেবল 

প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য কোন স্থলে ভাগ মান্র। শ্রীমন্তাগবতের 
গ্রথম স্বন্ধের দ্বিতীয় গ্লোকে “বেগ্তং বান্তবমত্র বন্ত শিবদংৎ এই কথায় বাস্তব বন্ত 

একমাত্র পরমা ইহা নির্ণীত হইয়াছে । : তগবান্ একমাত্র বাস্তব বন্ত। সেই 
বন্তর পৃথক অংশ জীব ও সেই বস্তর শক্তি মায়া । অতএব বন্ধ শবে ভগবান 
জীব ও মায়া 'এই তিন ত্বকে বুধিতে হয়। এই তিনের পরম্পর় সপ জ্ঞানকে 
শুদ্ধ জ্ঞান বল! যায়। এই তিন তত্বের বচ্বিধ প্রতভীতি আছে। সে সমস্ত 

অবান্তব বন্ত মধ্যে পরিগণিত। বৈশেধিকদিগের এ্রব্য ও গুণ সংখ্য। কেবল অবা- 

স্তব বস্ত্র আলোচন!| মান্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার ম্বভাব। 
জীব একটা বাস্তব বস্ত। জীবের যা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব। 

সঙ্গ্যাসী ঠাকুর কহিলেন প্রতে!! এই বিষয়টী আমি তাল করিয়া 
জানিতে চাই। 

বাবাজী মহাশয় কহিলেন, গ্ীনিত্যানন গ্রডুর কষ্ণদান ফরিনীজ লামক 

একটা কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি গ্রশ্থ দেখাইন্াছেন। সেই গ্রন্থের 
নাঙ শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত। তাহাতে শ্রীমহাপ্রতর এ বিষয়ে একটা উপদেশ 

আছে যথা $-- 

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 

ককের তটস্থা শক্তি হেদাতেদ প্রকাশ ॥ 



৮ জৈব ধন্ব। 

কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি বহির্দখ। 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসার হুঃখ ॥ 

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিতস্ত। তুলনান্থলে অনেকে তাহাকে চজ্জগতের একক্সাত্র 

হূ্ধয বলিয়া থাকেন । জীব তাহার কিরণ হণ! মাত্র। জীব, অনেক । প্জীৰ 

কষের অংশ" একথ| বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্ধতের অংশ সেরূপ বল! হয় 
না। কেমন! অনন্ত অংশরূপ জীব শরীক হইতে নিস্থত হইলেও কৃষ্ণের কোন 

ংশ ক্ষয় হয়না । এইজন্য বেদ সকল অগ্নির .বিশ্ফুলিল্লের সহিত জীবের 

একাংশে সাদর বলিয় থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলমার স্থল নাই। মহাপ্ির 

বিশ্ুলিঙ্গই বলুন, হৃ্ধযের কিরণ পরমাণ,ই বলুন ঝ| মণিপ্রচ্থত স্র্ণই বলুন, কোন 
তুলনাই সর্বাংশে লুদর হয় না। কিন্তু এই সমন্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ 

পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজ হৃদয়ে জীব তত্বের শ্ফুর্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিনস্ত 

এবং জীব তাহার অথু:চন্বস্ত | চিদ্ধর্থ্নে উভয়ের এ্রীকা আছে কিন্তু পূর্ণতা! ও অপূর্ণতা 

ভেদে উভয়েয় শ্বভাব ভেদ অবশাই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীৰ 
কুষ্ণের নিত্যদাঁস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আফর্ষক, জীব আকষ্ট। 
কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কুঞ্জ ভ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পুর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। 
কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আম্ুগত্য ঝা দাশ্তই 

জীবের নিত্য শ্বভাব বা ধর্ম। কৃষ্ত অনন্ত শক্তিসম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎ 
প্রকাশে যেমত পুর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রপ জীবস্থ্িবিষয়ে তাহার 

একটি তটস্থা শ্জির পরিচয় পাওয়! যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎ সংঘটনে কোন 
বিশেষ শক্তি কার্ধ্য করে । সেই শক্তির নাম তটস্থা। তটস্থ। শক্তির ক্রিয়া! এই 

যে চিন্বস্ত ও অচিদস্ত এই উভয়ের মধ্যে এমত একটা বন্ত নির্মাণ করে যাহা 
চিজ্জগৎ ও'অচিজ্জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শ্তদ্ধ চিন্বস্ত 

অচিহবন্বর বিপরীত, অতএব শ্বভাবতঃ তাহায় অচিষ্বস্তর সহিত সম্বন্ধ ঘটন! হয় 
না। জীব চিৎকণ বটে কিস্ত কোন এ্রদী শত্তি দ্বারা তাঙা অচিৎ সম্বন্ধের 

উপযোগী হইদ্লাছে। সেই প্রণী শক্তির নাম তটক্থাঁ! নদীর জল: ও ভূমি 
উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূঙিও বটে জলও বটে। অর্থাৎ উতদ্থ । উক্ত এঁশী 

শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূর ও জলধর্দ্দ ছুইই এক সততায় ধারণ করে। জীব 
চিন্র্মী বটে কিন্তু গ$ন হইতেই জীব জন ধর্দের বশ হইবার যোগ্য । অতএব 
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শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্তায় জীব জড় সন্বন্ধাতীভ নন। চিন্ম্ম প্রযুক্ত তিনি 
জড় বন্তও নন। জড় ও চিৎ এই ছুই তত্ব হইতে পৃথক বলিক্। একটী জীব তব 
ইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন্ক নিত্য তেদ স্বীকার কয়া কর্তব্য। ঈশ্বর 
মায়ার অধীন্বর অর্থাৎ মায়! তাহার বশীভূভ তত্ব । জী মায়াবী অর্থাৎ কোন 
বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হুইয়! পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান ভীবৰ 

ও যায়৷ এই তিন তব পারমার্থিক সতা ও নিত্য! ইহাদের মধ্যে “নিত্য 

নিত্যানাং* এই বেদ বাক্যত্থার! ভগবান তিন তথ্বের মূল নিত্য তত্ব। 

জীব শ্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদান ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে 
সিদ্ধাস্তিত হয় যে জীব ভগবত্বত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শ্ৃতরীং ভেদাভেদ 
প্রকাশ। জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্ত। এই স্থলে জীব ও ভগবানে 

নিতা ভেদ। জীব ম্বরূপতঃ চিদ্বস্ত, ভগবান ও শ্বরূপতঃ চিত্ত এবং জীব 

ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। এই জন্তই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য 

তেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ ভয়, শবে নিত্য তেদেরই পরিচর প্রবল। 

কৃষ্ণের দান্তই জীবের নিত্য ধন্ম। তাহা ভুলিয়া! জীব মায়াবশ হুইয়া গড়ে, 
স্থতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ বহিম্মুখ। মায়িক জগতে আগমন সময়. হইতেই 

যখন বহিম্দুখত! লক্ষিত হুয় তখন মায়িক জগতের, কালের মধ্যে জীবের পতনের 

ইতিহাস নাই । এই জন্তই “অনাদি বহিষ্ব,খ” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । বহিষ্খু খত! 
ও মায়! প্রবেশ কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম বিকৃত হইয়াছে । অতএব 

মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হুইলে নৈমিত্তিক ধনের অবসর হইল। 

নিতাধর্শখ এক, অথণ্ড ও নির্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম নান! আকারে নান! 

অবস্থায় নান! লোক কর্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়। 

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পধ্যস্ত বলিয়! নিম্তব হইয়! হরিনাম করিতে 

'আরম্ত করিলেন। সঙ্ধ্যাসীঠাকুর ্ সমস্ত তত্বকথ! শ্রবণ করত দডবৎ প্রণতি- 

পূর্বক কহিলেন, প্রভো ! আমি অস্ত এই সকল কথা আলোচন। করি। যে 

কিছু প্রশ্ন উদয় হয় কল্য আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব । 
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| দ্বিতীয় অধ্যায় । ॥ 

জীবের নিত্য-ধর্ম শুদ্ধ ও সনাতন। 
পরণ্দন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী ষহাশয় স্বীয় ব্রক্ভাবে নিমগ্ন থাকার, 

'সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে কোন কথ! জিজ্ঞাস। করিতে অবসর পান নাই । মধ্যাহ্ধ 

কালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উতয়েই শ্রীমাধবী মালতী মণ্ডপে উপধিষ্ট। পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্বক কহিলেন, হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম বিষয়ের 

মীমাংসা শ্রবণ করিয়! কি স্থির করিলেন ? এই কথা শ্রবণ করত সন্ন্যাসীঠাকুর 

পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রভে। ! জীব যদি অণু পদ্দা্থ হয় তবে 

তাহার নিত্য-ধর্্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি 

তাছার ধঙ্ধের গঠন হইয়! থাকে, তবে সে ধর্ম কিরপে সনাতন হইতে পারে ? 

এই প্রশ্নদ্য় শ্রবণ করিয়া ভ্রীশচীনন্দনের পাদপন্ম ধ্যানপুর্ববক সহান্তবদনে 

পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন । মহোদয়! জীব অথ. পদার্থ হইলেও 

তাহার ধর্ম পুর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল ন্ত পরিচয়। বৃহ্ত্বস্ত একমাত্র 
পরব্রহ্ম বা কৃষণচন্্র। জীব সমুহ তাহার অনস্ত পরমাণ,। অথণ্ড অগ্রি হইতে 
যেরূপ অগ্রিবিস্ফালঙগ্গনমূহ হইয়া থাকে, অথণ্ড চৈতন্ন্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তন্রপ জীব 

সমূহ নিহত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঞ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নি শক্তি ধারণ 
করে, প্রতি জীবও তব্রপ চৈতন্তের পূর্ণ ধর্মের বিকাশ ভূমি হইতে সক্ষম । একট 
বিশ্কুলিঙ্গ যেরূপ দাহা বিষয় লাত করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্রির পরিচয় দিয়া জগৎকে 

দহন করিতে সক্ষম হয়) একটা জীবও তন্জরপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্র 

তাহাকে লাভ করিরয়। প্রেমের মহা! বন্তা উদয় করিতে সক্ষম হয়। যে পর্যান্ত স্বীয় 

ধর্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে সে পর্যাস্ত-সেই পুর্ণ ধ্মের সহঙ্গ বিকাশ 

দেখাইতে অণু চৈতন্তম্বরূপ জীব অপারক হই প্রকাশ পায়। বস্ততঃ বিষয় 
সংযোগেই ধর্্ের পরিচয়। 

জীবের নিত্য-ধন্্ব কি ইহ! ভাল করিয়! অনুসন্ধান করুন। গ্রেমই জীবের 

নিত্য-ধন্জ। জীব অঙ্গন অর্থাৎ জড়াতীত বন্ত । চৈতগ্যই ইহার গঠন। প্রেমই 
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ইার ধর্ম ।  কৃষ্কদান্তই সেই বিমল প্রেম । অতএব কৃষ্ংদাস্তয়ূপ গ্রেষই 
জীবের স্বরূপ ধর্ম। | 

জীবের দ্রইটী অবস্থ! অথাৎ শুদ্ধ অবস্থ। ও বন্ধাবস্থা | শুদ্ধ আবস্থায় জীব 
কেবল চিন্ময় ।. তখন তাহার জড়সন্বস্ধ থাকে ন | শুদ্ধ অবস্থাতে ও জীব অণু. 

পদার্থ। সেই অণুত্ব প্রযুক্ত জীবের অবস্থাস্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা । বৃহচ্চৈতন্ঠ 
স্বরূপ কৃষ্ণের শ্বভাবতঃ অবস্থাস্তর নাই | তিনি বস্ততঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও 

নাতন। জীব বস্তুতঃ অ্থু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্বাচীন। 
কিন্তু ধ্শুতঃ জীব বুহৎ অথণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন । জীব যতক্ষণ গুহ ততক্ষণই 

তাহার স্বধন্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসন্বন্ধে অপুদ্ধ হন তখনই তিনি 

স্বধন্ম বিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুথদুঃখপিষ্ট! জীবের কৃঙ্চদান্ত বিশ্বৃতি 

হইবামাত্রই সংসার গতি আসিয়া! উপস্থিত হয়। 

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাহার স্বধর্শের অভিমান। তিনি 

আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়৷ অভিমান করেন। মায়। সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই 
অভিমান সঙ্কোচিত হই! ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ কণগে। মায়! সম্বন্ধে . জীবের 

গুদ শ্ব্ূপ লিঙ্গও স্বলদেছে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরীরের একটা পৃথক্ 

অভিমান উদয় হয়। সেই আতিমান আবার স্থুলদেহের অভিমানের সহিত . 

মিশ্রিত হইয়! একটা তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ শরীরে জীব কেবল 

কষ্ণদাস। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে শ্বকম্ম ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ 

কর্তা বলিয়। মনে করেন। তথন কৃষ্খদাসরূপ অভিমান লিঙ্গ দেহাভিমান বাবু 

আবুত হয়া থাকে । আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়! আমি ব্রাঙ্গণ, আমি রাজা, 
আমি দরিদ্র, আমি ছুঃখী, আমি রোগ পোকদ্ধার| অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি 

অমুকের শ্বামী ইত্যাদি বহুবিধ স্থলাভিমান দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন। 

রই প্রকার মিথ্য। অভিমান যুক্ত হইয়। জীবের শ্বধর্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ, 

প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম। নখ ছুঃখ রাগছ্েষরূপে সেই প্রেম বিক্কৃতভাবে লিঙ্গ 
শরীরে উদ্দিত হয়। ভোজন, পান ও জড়স্গ নুখরূপে সেই বিকার আধকৃতর 
গাঢ় হইয়! স্থূল শরীরে দেখ দেয়। এখন দেখুন্ জীবের নিতা-ধর্ম কেবল শুদ্ধ 

অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায়, যে ধর্ম উদয় হয় তাহা নৈর্মাত্তক। 



১২ জৈব ধর্ম 
নিত্য-ধ শ্বাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন । নৈমিত্তিক ধর্শা আর এক দিবস ভাল 
করিয়া ব্যাখ৷ করিব? ৃ 

শ্রী্তাগবত শাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম লক্ষিত হয় তাহ! নিত্য-ধর্ম। 
জগতে যতপ্রকার ধর্ম প্রচারিত ভইয়াছে, সে সমুদয় ধর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত 

'করিতে পারেন। নিত্যধন্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম ও অনিত্য ধর্ম। যেসকল ধর্ছে 

ঈশ্বরের আলোচন নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সেসকল অনিত্যধর্ম। ঘে 

সকল ধর্ে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু ফেবল অনিত্য উপায় 
দ্বারা ঈথ্বর প্রসাদ লাভ করিতে চায় মে সকল নৈমিত্তিক । যাহাতে বিমল প্রেম 

দ্বার! কৃষ্ণদাস্ত লাভ করিবার যত্ব আছে সেই সব ধর্ম নিত্য। নিত্যধর্শা দেশ 

ভেদে, জাতি ভেগে, ভাষা ভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলে ও তাহা৷ এক 

ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধশ্থ প্রচলিত আছে তাহাই নিত্যধর্বের 

আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে ধর্ম জগতক শিক্ষা 

দিয়াছেন, তাহাই বৈষণবধর্শের বিমল অবস্থা! বলিয় প্রেমানন্দী মহাজনগণ শ্বীকার 

ও অবলম্থন করেন। 
এইুলে সন্লযাসীঠাকুর করযোড়ে বলিলেন প্রতো ! আমি শ্রশটীনন্দনের 

প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব ধর্মের সর্ব উৎকর্ষ সর্বক্ষণ দেবিতেছি। শঙ্বরাচাধ্য 
প্রকাশিত অট্্বতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটা 
কথা উদয় হইতেছে তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়! রাখিতে চাহি না। 
দে কথাটী এই। প্রভু শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত যে ধনীগুভ প্রেমের মহাভাব অবস্থা 
দেখাইয়্াছেন তাহা কি অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে পৃথক অবস্থা! ? 

পরমহংন বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্ধোর নাম” শুনিয়া দণ্বৎ প্রণাম পু বক 
কহিলেন, মহোদয়! শন্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ একথা সর্বদা শ্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর 
বৈষ্ণবদিগের গুরু এই জন্ত মহাপ্রভু তাহাকে আচার্য বলিয়। উল্লেখ করেন। 
শঙ্কর গ্বয়ং পুর্ণ | বৈষব। যে সময়ে তিনি, ভারতে উদয় হইয়াছিলেন সৈ সময় 
তাহার তায় একটী গুপাবতারের নিতাস্ত প্রঙ্নোজন ছিণ। ভারতে বেদ শাস্ত্রে 
আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধরি ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শৃষ্টবাদে শৃন্প্রায় হইয়াছিল । 
পৃন্তবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকুত 
থাকিলে ও এ ধর্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময়ে ত্রাঙ্গণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়। 
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বৈদিক ধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিনম্পর শক্কযাবতার 

উদয় হইয়! বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপন পূর্বক শুর্ঠবাদকে ব্রহ্াধাদে পরিণত করেন। 
এই কাধ্যটা অসাধারগ। ভারতব্ধ শ্রীপন্করের নিকট এই বৃছৎ কার্ধোর নিমিত্ত 
চিরখণী থাকিবেন। কাধ্য সফল জগতে ছুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতক- 

গুলি কার্য তাৎকালিক ও ককগুলি কার্য সার্ধকালিক । শঙ্কযাবতারের সে 
বৃহৎ ক্ষার্ধ্য তাংকালিক। তদ্দারা অনেক লুল উদয় ভইয়ছে। শহ্করাবতার 

ঘে ভিত্তি পত্তন কারিলেন সেই ভিত্তির উপয় পরে শ্রীরামানজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি 
আচাধ্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্বধঙ্ছের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন । অতএব শন্বরাবতার 

বৈষ্ঃব ধর্ের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য | 

 শ্রীশঙ্কর ষে বিচার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সম্পত্তি বৈষ্কবগণ এখন 

অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড়বন্ধ জীবের পক্ষে লন্বদ্ধ জানের নিতাস্ত 

প্রয়োজন । এই জড় জগতে স্থূল ও লিঙ্রদেহ হইতে চিন্বস্ত পৃথক ও অতিরিক্ত 

তা! বৈষ্কবগণ ও শঙ্করাচার্যা উভয়েই বিশ্বা করেন। জীবের সতত! বিচায়ে 

তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড় জগতের সম্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি 

তাহা উভয়েই মানেন | মুক্তিলাত করা গরত্ত শ্রীপক্করও  বৈষ্বাচার্ধাগণের 
অনেক প্রকার একা আছে। হরি ভজন দ্বারা চিন্তপুদ্ধি ও মুক্তিজাভ ইছাও 

শঙ্করাচার্য্ের শিক্ষ! | ফেবল মুক্তিলাতের পয় যে জীবের কি ঘপূর্ব গতি হয় 

তদ্ধিষয়ে শঙ্কর নিকন্ধ। শঙ্কর একথ। তালরপ জানিতেন যে হরিজন দ্বারা 

 জীবকে মুক্তি পথে চালাইতে পারিলেই, ক্রমশঃ তজন সুখে আবদ্ধ হইয়! 

জীব শ্তুদ্ধতক্ত হইবে | এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধক কিছু 

বৈষ্ণব রহুঙা প্রকাশ করেন নাই। তাহার ভাষা সকল যাহারা বিশেষ বিচার 

করিয়! পড়িয়াছেন ভীহার! শকরের গুড় মত বুঝিতে পারেন।' বাহার! কেবল 

তীহার শিক্ষার বাহ অংশ লইয়! কালবাপন করেন তাহারাই ফেবল গাগা 

হইতে বিদুরিত হন | ্ 

অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচায়ে একই বলিয়া বোধ হয্ব। অন্থৈত 
সিদ্ধি যে সঙ্কোচিত অথ কর! যায় তাহাতে তাহায়ও প্রেমের পার্থক্য হইয়া 
পড়ে। প্রেম কি পদাধ তাহা বিচার করুস্। একটা চিৎপদ্ার্থ অন্ত চিৎপদার্থের 
সহিত যে ধর্খের দ্বারা স্বভাব জ্যারষ্ট হন তাছায় লাম-প্রেষ। দুইটি চিৎপদার্থের 
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পৃথক অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম স্বারা পর 

চিৎপদাখরূপ কৃষঃচন্ত্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রেম | কৃষ্ণচন্্রের নিত্য 

পৃথক অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাহার প্রতি যে অন্থগত ভাবের সহিত নিত্য 

পৃথক অবস্থান তাহ! প্রেমতত্বে নিতানিদ্ধ তত্ব । আম্বাদক, আশ্বাদ্য ও আশ্বাদন 
এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আম্বাদক ও আসম্বাদ্যের 
একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিন্ধ হইতে পারন না । যর্দি অচিৎ সম্বন্ধ শুনা 

চিৎপদাথের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈত সিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধি এক 

হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্করী পঙ্ডিতগণ চিদ্ধশরে অ্ৈত সিদ্ধিতে সন্তষ্ট না 
হইয়। চিত্ত একতা! সাধনের যন্ত ঘারা বেদোদিত অনয তত্ব সিদ্ধির বিকার প্রচার 

করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিতাত্ব হানি হওয়ায় বৈধবগণ সে সিদ্ধান্তকে 

নিতাস্ত অবৈদ্দিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শক্করাচার্ধ্য কেবল চিত্তত্বের 
বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বেত অবস্থ। বলেন, কিন্তু তাহার অর্বাচীন চেলাগণ তাহার 

গুচড়াৰ বুঝিতে না পারিয়! ভাছাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন । 

বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়1, মায়াবাদ নামক একটী সর্ববাধম মত 
, জগতে প্রচার করেন। মান্লাবাদীগণ আদৌ একটি বই আর অধিক চিদ্বস্ত স্বীকার 
করেন ন|। চিদ্বস্ততে যে প্রেমধন্্ু আছে তাহাও স্বীকার করেন না। তাহাব 

" বলেন যে ব্রঙ্গ হতক্ষণ একাবন্থ প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি 

ফোন স্বর্গ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানাকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মারাগ্রন্ত। 
স্ৃতরাং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ চিদঘন বিগ্রহকে মাগ্িক বলিয়। মনে করেন। 

জীবের পৃথক্ সত্তাকেও ছার়িক মনে. করেন। কাধে কাযেই প্রেম ও প্রেম 

বিকারকে মায়িক মনে করিয়। অদ্বৈত জ্ঞানকে নির্ম্বায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহাদের ্াস্তমতের অখৈত সিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদাথ হয় না । 

কিন্ত ভগবান্ চৈতন্যদে যে প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ বারিয়াছেন এবং 

্বীয় লীল! চরিতদ্বার! বাহ! জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহ! সম্পূণ মায়াতীত। 

বিশুদ্ধ অঙৈত লি্ধির চরম ফল। মহাভাব মেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকার বিশেষ | 
তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেমানন অত্যন্ত প্রবল স্থতরাং সংবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও 
নিগৃঢ সন্ন্ধ একটি অপূর্ব অবস্থায় নীত হয়| তুজ্ধ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন 
অবস্থায় কোন কার্য করিতে পারে ন1। 
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 জর্যাসীঠাকুর সঙজ্ষে কছিলেন, প্রো! মার়াবাদ বে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর 

ডাহা! আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং ততসন্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল 
অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মাধাধাদী রক্নাসী বেশ তাহা 

পরিত্যাগ করিতে আমার নিতাস্ত স্পৃচ হটাতেছে। 

সীবাজী মহাশয় কহিলেন মহাযমন্! আমি বেপের প্রতি কোন প্রকার রাগস্ধে 
রাখিতে উপদেশ করি না । অন্তঃকরণে ধর্দদ পরিষ্কৃত হটলে বেশ সহজেই পরঞণার 

হইয়! পড়ে। যেখানে বাহা বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তরে ধর্বের প্রতি 

বিশেষ অমনোযোগ | আমার বিবেচনায় প্রাথমে অন্তু করিয়া! যখন 

সাধুপ্দগের বাহাচারে অন্্রাগ হয়) তখন বাহা বেশাদি নিগোষ হয়। আপনি স্বীয় 
হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকুষ্ণচৈতনোয় অন্থগত করন্ | তাহা হইলে যে সকল 

বাহা মন্বন্ধে রুচি ভইবে তাহ! আচরণ করিবেন | শ্রীমন্মহাগ্রতুর এই বাকা 
সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। 

মক্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়। | 

যথাযোগা বিষয় ভূঙ্জ অনাসক্ত হঞ1 ॥ 

অন্তর নিঠা কর বাছে লোক-বাবহায়। 
২ অচিরাতে কৃষঃ তোমায় করিবেন উদ্ধার | 

সঙ্নযাসীঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়। আর বেশ পরিবত্তনের কথ! উতাপন 

করিলেন না । করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, গ্রভে!! আমি যখন আপনার 

শিষা হুইয়৷ চরণীশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন আমি তাহা! 
বিন! তকে মন্তকে ধারণ ঝরিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি, বুবিন্তে 

পারিলাম যে বিমল কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব ধর্শা। তাহাই জীবের নিত্য 

ধর্ম |. সেই ধন্বা পুর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা দেশে যে নানাগ্রকার & প্রচলিত 

আছে, সে সব ধর্ের বিষয় কিরপ ভাবনা! করিব ? 

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, মহাত্মবন1 ধর্ম এক, ছুই বানান! নহে | জীব 

মাত্রেরই একটী ধর্ম। সেই ধর্থধের জাম বৈধাব ধর্শা। ভাষাতেদে, দেশতেদে 

ও জাতিভেদে ধর্ম চিন্ন হইতে পারে মা | অনেকে নান! নামে জৈবধর্শুকে অভিছ্িত 

করেন কিন্তু পৃথক্ ধর্শের স্থষ্টি করিতে পারেন ন|। পরম বস্তুতে গগ, বস্তর 
যে নির্শল চিন্ময় প্রেম ভাহাই জৈবধর্ম অথাৎ জীৰ সমূহ্রে ধর্থ ॥ জীব সকল: 

! 



১৬ জৈব ধর্্দ। 

নানা প্রকৃতি সম্পর হওয়ায় :জৈব-ধর্ঘটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বার! 
বিক্ৃতরগে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণব ধর্শা নাম দিয়া জৈব-ধর্ের শুদ্ধাবথাকে 
অভিহিত ক! হইয়াছে । অন্যান্য ধর্থে থে পরিমাণে বৈষব'ধর্মা আছে সেই 

পরিমাণে সে ধর্ম গুদ্ধ। | 

- কিছু দিবস পূর্ষ্রে আমি ই্রব্রজধামে ভগবৎ পার্ধদ শ্রীল সনাতন গোর্ীমীর 
স্্রীচরণে একটি প্রশ্ন করিয়া ছিলাম | বাবনিক ধন্দ্রে যে এস্ক বলিয়া শব আছে 

তাহার অর্থ কি নির্মল প্রেম না! আর কিছু এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোম্বামী 

মহোদয় সর্বশান্ত্রে প্িত বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাহার পাঙিত্যের অবধি 

নাই। শরীর”, প্রীপ্জীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধায় সেই সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মছোদয় কুপা করিয়। এই কথ! গুলি 
বলিয়াছিলেন। 

হা, এঙ্ক শবের অর্থ খ্রেম বটে। যাঁবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর ভজন 
বিষয়েও এন্ক শব ব্যধহার করেন। কিন্তু গ্রারই এম্ক শবে মায়িক প্রেমকে , 

লক্ষ) করিয়া! থাকেন। লয়ল! মজনুর ইতিবুত্ত ও হাফেজের এস্ক ভাব বর্ণন 

দেখিলে, মনে হয় যে যবনাচার্য্যগণ শুদ্ধ চিৎ বসন্ত যে কি তাহ! উপলব্ধি করিতে 

পারেন নাই। স্থূল দেছের গ্রেম বা কখন লিঙ্গ দেহের প্রেমকে তাহারা এস্ক 

বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিহুস্তফে পৃথক করির়। তাহার কৃষ্খের প্রতি যে 

বিমল গ্রেম তাহা! জন্ুভব করেন নাই । সেরূপ ঠেম আমি যবনাচার্যের কোন 

গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখিতে পাই। যবনাচাধ্য দিগের 

প্র” যে শ্তদ্ধ জীব তাহ! ও বোধ হয় ল1। বরং বদ্ধভাবগ্রীপ্ত জীবকেই যে কু 

বলিয়া! থাকেন এরূপ বোধ হয়। অন্ত কোন ধর্পেই আমি বিমল কৃষ্ণ প্রেমের 

শিক্ষা দেখি নাই। বৈষব ধর্শে সাধারণভঃ কৃষ্চপ্রেম উল্লিখিত আছে। 
শ্ীমন্তাগবতে পপ্রোস্থিত কৈতব রর” রূপ -ভ্রকৃষ্চ প্রেম বিশদরূপে বর্ণিত 
ছুইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাদ এইযে শ্রীকষ্ণচৈতন্তের পূর্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল 
কফপ্রেম ধর্দের শিক্ষ। দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয় 
থে এই সিদ্ধান্ত গ্রছণ ফর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ কারয়া সনাতন 
গ্োস্বামীকে বার বার দওবং প্রগায করিয়াছিলাম। সর্যাসীঠাকুরও সেই সমস 

জঙবত প্রগাম করিলেন । 
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পরমহংস বাঁবাঁজী মহাশয় কহিলেন ভক্তপ্রবর! আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের 

উত্তর গ্রদান করিতেছি, চিত্ত নিবেশপূর্বক শ্রবণ করুন্। জীবন্ৃষ্টি ও জীব- 

গঠন এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহার হয় । অড়ীয় বাক্য কতকটা৷ জড়ভাব 

আশ্রয় করিয়। কাধ্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন অবস্থায় ষে কাল 
'বিভক্ক, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্ঞগতের ষে কাল তাহ সর্বদ| বর্তমান । 

তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যতরূপ বিভাগগত ব্যবধান মাই। জীব ও কৃষ্চ সেই, 
কালে অবস্থান করেন। অতএব জীব 'নিতা ও. সনাভন এবং জীবের কৃষঃ- 

প্রেমরূপ ধর্ম ও সনাতন । এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, 
গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর সকল জীবে আরোপিত হইয়াছে । 

দীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন ! জড় জগতে আসার পূর্বেই তাহার 

গঠন । চিজ্জগতে কালের ভূত ভবিষ্তরূপ অবস্থা না থাকায় দেই কালে বাহ! 
যাহ। থাকে সকলই নিত্য বর্তমান । জীব ও জীবের ধর্ম বস্ততঃ নমিতা বর্তমান 

ও সনাতন। এ কথাটা আমি বঙিলাম বটে কিন্তু আপনি য্তদর শুদ্ধ চিত্জগতের 

তাব পাইয়াছেন ততদুরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে । আমি 

আভাসমাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া! লইবেন। 

জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না ) আড়বন্ধন 

হইতে অনুভব শক্তিকে যত শিথিল ব্রিতে পারিবেন ততই জড়াতীত চিজ্জগতের 
অন্ুতব উদয় হইবে । আদৌ স্বীয় শুদ্ধ শ্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপের 

শুদ্ধ চিন্ময় কুষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্ধ প্রবল রূপে উদয় হষ্টতে 

থাকিবে | অগ্টারগ যোগ বা বরন্মজ্ঞান দ্বারা চিদন্থভব বিশুদ্ধ হইবে ন। 

সাক্ষাৎ কুষ্ঠান্ুণীলনই নিত্য সিদ্ধধর্্োদয় করাইতে সক্ষম । আপনি নিরন্তর 

উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন! হরিনাম অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন | 

কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ধব অন্থ্রাগ জন্মিবে ) 
সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জ্রগতের অন্থভব উদয় হইবে। ভক্ির ঘত 
প্রকার অঙ্গ আছে তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম অন্থশীলনই প্রধান ও লীগ্র ফলপ্রদ হয়। 
অতএব শ্রীকষ্খদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটা শ্রীমহাপ্রতুর উপদেশ বলিয়া 
লিখিত আছে । 

ভজমের মধ্য .শ্রেঠ নরবিধ ভক্তি | 

রুষ্ঃপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্কি | 
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তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। 
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন ॥ ৃ 

মহাত্মন্ ৷ যদি আপনি এক্থ। জিজ্ঞান। করেন যে কাহাকে বৈধ্ঃব বালব, 
আমি তাহার উত্তরে এই মান বলিব যিনি নিরপরাধে কৃষক নাম করেন তিনি 

বৈষখ। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধাম ও উত্তম | যিনি 

মধ্যে মধ্যে রুষ্ধ নাম করেন তিনি কনিষ্ঠ বৈধব। যিনি নিরস্তর কষ নাম 

করেন তিনি মধাম বৈষ্ণব । বীহাকে : দেখিলে মুখে রুষ্ণ নাম আইসে তিনি 

উত্তম বৈষব। শ্রীমন্মহা প্রভূয় শিক্ষা মতে অন্ত কোন প্রকায় লক্ষণ খার! বৈষ্ণব 

নির্ণয় করিতে হইবে না । 

সম্্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়! হরে কষ হরে কৃষঃ কুষঃ 

কৃষ্ণ হরে হবে| হরে রাম হয়ে য়াম রাম রাষ হরে হয়ে । এই নাম গান করিতে 

করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন । সে দিন তাহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং 

সাষটাঙ্গে গুরুপাদপন্পে পতিত হইয়া! বলিলেন প্রভো। ! দীনের প্রতি কৃপা করুন্। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

নৈমিততিকধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী। 
এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সঙ্গ্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান করিতে 

করিতে শ্রীগোক্রযের উপবনের একাস্তে একটা উচ্চ ভূমিতে বমিয়। উত্তর দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পুরণচন্ত্র উদয় হইয়া শ্রীনবন্ধীপমণ্ডলে একটা 
অপূর্ব শোভ। বিস্তার করিয়াছিল। অনতিদৃরে শ্রীমায়াপুর নয়ন গোচর হইতে 
লাগিল। 'সঙ্টটাসী ঠ'্ফুর বলিতে লাগিলেন তাহা ! এ যে একটী আশ্চর্য 
আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বৃহৎ রত্বময় অক্রালিক, মন্দির ও তোরণ 
সমুছ কিরণ মাল! বিজ্ঞার করিয়া জাহ্ছবীর তীরমণলকে উজ্জলিভ করিতেছে । 

অনেক স্থানে হরিলাম সংকীর্তনের শব তুমুল হইয়ী গগন মণ্জলকে বিদায়িত 

করিতেছে । নারদের স্তায় কত শত ভক্তগথ বীণা যন্ত্রে নাম গান করিতে 

করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেধর দেবদেব মহাদেব ডদ্থরু 
ধরিয় হা! বিশ্বস্তর,দয়া কর বলির উদ্দড নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন। 



তৃতীয় অধ্যায়। ১৯ 

চতুর্ণু খ গা কোন স্থলে বলিয়। বেদবাদী খধিদিগের মতায় “মছান্ প্রতূবৈ 
পুরুষঃ সত্বসোবঃ প্রবর্তকঃ । জুনির্শলামিমাং শাড়িমীশামে। জ্যোতিরব্যক়ঃ ॥৮ 

এই বেদ মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহার নির্দল ব্যাখ্যা করিতেছেন | কোন স্থলে 

ইন্্রাদি দেবতাগণ প্জয় প্রভু গৌরচন্্, জয় নিভ্যানন্দ” বলয়! লম্প বাম্প প্রদান 
করিতেছেন । পক্ষী সকল ডালে বসিয়া “গৌর নিতাই” বলিক্কা বব করিতেছে । 
ভ্রমর সকল গৌর নামরসপানে মত্ত হইয়! চতুর্দিকে প্ুষ্পোদ্যানে গুণ গুগ শব্দ' 
করিতেছে । গ্ররুতি দেবী লর্কাত্র গৌররসে উন্মন্ত হুইয়। আপন শোভ! বিস্তার 
“করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন করি তখন 
এ ব্যাপার দেখিতে পাই ন! | আজ বা কি দেখিতেছি ॥ তখন শ্লীগুরুদেবকে 
স্মরণ ফরিয়! বলিতেছেন। প্রভে!! আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কৃপা. 

করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন । আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্ত্রের 

নিজ জন বলয়! পরিচয় দিবার একটা উপায় হজন করিব । আমি দেখিতেছি 

যে অগ্রান্কৃত নবধীপে সকলেই তুলসী মাল! তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। 

আমিও তাহ! করিব। বলিতে বলিতে সন্্যাী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন 
অবস্থ। উপস্থিত হইল। 

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হুইল বটে, 
কিন্তু সে অপূর্ব চিন ব্যাপার সকল আর নয়নগোচর হুইল না। তখন সঙ্্যাস 
ঠাকুর কাদিতে কীদিতে বলিলেন, আমি বড় পসৌভাগ্যবান্ যেহেতু শ্রীগুরু 
কপালাভ করিয়! ক্ষপকাল শ্রীনবন্ধীপধাম দর্শন করিলাম | 

পরদিন সঙ্লটাসীঠাকুর শ্বীয় দণ্ডটী জলে বিসর্জন দিয়! গলদেশে ত্রিকন্ঠী 

তুলসী মাল! ও ললাটে উদ্বপুণত, ধারণ করিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে 
লাগিলেন। গোক্রমবাসী বৈষ্ঃববর্ তাহার অপূর্ব নূতন বেশ ও “ভাব দর্শন 
করিয়। তাহাকে ধন্ত ধন্য বলিয়া. দণ্ডবৎ প্রণাম, করিতে লাগিলেন । সক্গ্যাসী 
ঠাকুর ই সময়ে একটু লজ্জিত হইয়! বলিলেন ভাল আমি বৈষবদিগের কপাপান্ত 
হইবার জন্ত বৈষ/ব বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটী দায় উপস্থিত 
হইল। আমি প্রীগুরুদেবের মুখে বারবার একথাটা শুনিয়াছি। 

ভ্ণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্কুন|। 

অমানিন! মানগেল কীর্ডনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥ 



২5 জব ধর্ম 

এখন যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়। মনে করি তাহারা আগাকে প্রণাথ 
করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে ? এই রূপ চিত্বে আলোচনা করিতে করিতে 
পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ।' 

মাধবী মণ্ডপে আমীন হই! বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন । 

সঙ্গযানীঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্তন ও নাঁমে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাস্র বর্ষণদ্বার। 

' স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । বলিলেন 

ওহে বৈষ্ণবদাল! আজ তোমার মঙ্গলপুর্ণদেহ স্পর্শ করিয়া! আমি কৃতার্থ হইলাম। 

এই কথ! বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব নাম দূর হইল। এখন বৈষ্ণব 

দাস নামে কিনি পরিচিত হইলেন | সন্দ্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটা অপূর্ব 
জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ, সঙ্নযাসাশ্রমের অহঙ্কার পুর্ণ নাম 

এবং আপনাকে মহছ্দ্ধি এ সমস্ত দূর হইল। 

অপরাহে আঈপ্রদ্ায়কুঞ্জে অনেকগুলি শ্রীগোদ্রম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী 

বৈষ্ুণবগণ পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ॥ 

প্লরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই 

তুলমী মালার হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ হা! গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, 

কেহ কেহ হা! সীতানাথ এবং কেহ কেহ হে জয় শচীনন্দন এইরূপ বলিতে 
বলিতে চক্ষের জলে তাসিতেছেন ॥ বৈষ্ণব সকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। 
সমাগত বৈষ্ণব সকল তুলসী পরিক্রমা করিয়! বৈষ্বদিগকে দওবৎ প্রণাম 
করিতেছেন । এমত সময় বৈষ্ণব দাস আপিয়। শ্রাবন্নাদেবীকে পরিক্রমা! করিয়! 

বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা 
কর্ণাকর্ণী করিয়! বলিতে লাগিলেন ইনিই ন! সেই সন্াসী ঠাকুর! আজ হার 

কি আশ্চধ্যমুডতি হইয়াছে। 

বৈষ্ঞবগণের সম্মুখে গড়ীগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন। 

অগ্ভ আমি বৈষুব পদরজলাভ করিয়। কতা হইলাম। শ্রীগুরুদেবের 

ফপায় আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে জীবের বৈষ্ণব পদরঞ্জ ব্যতীত আর গতি 

নই । বৈষুবের পদরজ, বৈষ্বের চরণামূত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত এই তিন বস্ত 
 ভবরোগের ওষধ ও ভবয়োগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভববোগ বিগত হয় 
এরূপ নয়, কিন্তু বিগতরোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয় । হে বৈষণবগণ! 
আমি যে নিজের পাওিত্য অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি এপ মনে করিবেন না। 

পামার হৃদয় আজ কাল সমস্ত অহঙ্কার শূন্য হইয়াছে | ব্রাঙ্গণ কুলে জন্ম 



তৃতীয় অধ্যায়। " ২১ 
হইয়াছিল, সর্থব শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। 
তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়তা! ছিলনা | ধদবধি আমি বৈষ্ণব তত্বে 
আকষ্ট হইয়াছি ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্য বীজ রোঁপিন্ হইয়াছে। 
আশি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জয্মাহঙ্কার, বিদ্যামদ ও আশ্রম 'গৌরব দর 

করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে আমি একটা নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র 'ভজীব। 

বৈধ্ঃব চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর' কোন প্রকার গতি নাই। ব্রাঙ্গণত্ব। বিদ্যা 
ও সন্ন্যাস ইহার] আমাকে ক্রমশঃ অধঃপতন করিষধেছিল । আমি সরল ভাবে 

আপনাদের চরণে সকল কথা রলিগাম। এখন আপনাদের দালকে বাহ! করিতে 

হয় করুন্। নু 

বৈষ্ণব দাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া অনিক বলিয়। উঠিলেন «“ হে 
ভগবত প্রবর! আপনার স্ঠায় বৈষুবের চরণ রেখুর জন্য আমরা লালায়িত। 

কপ! করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়! কৃতার্থ করুন্। আপনি পরমহংস 

বাবাজী মহাশয়ের কৃপা পাত্র। আমাদিগকে লঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। 

বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে আপনার ন্যান্গ সী লাভ করিলে ভক্তি 

যথা ১ 

১. তক্তিত্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 

| সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংতিঃ সুকতৈঃ পূর্ববস[ঞ্চতৈঃ ॥ 

আমাদের পু্জ পুঞ্জ ভক্তি-পোষক- স্ুক্তি ছিল, সেই বলেই আপনার 
সৎসঙ্গ আমর! লাভ করিলাম । এখন আপনার সঙ্গবলে আমরা হুরিভক্তি লাভ 

করিবার আশ। করিতেছি । | | 

বৈষবদিগের পরম্পয় দৈন্য ও প্রতি সমাপ্ত, ॥হইলে স্লেই ভক্ত গোষ্ঠীতে 

বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্থে বসিয়া গোঠীর শোজ। বন্ধন করিলেন। তাহার 

হস্তে নূতন হরিনামের মাল! দীপ্তি লাভ করিয়াছিগগ। ৮. 

(সেই গোষ্ঠীতে সে দিধস আর একটা ভাগ্যবান লোক : বসিয়াছিজেন। 
তিনি বাল্যকাল হইতে মাবদিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের 

ব্যবহার অনুকরণ করিয়। দেশের মধ্যে একটী গণ্যমান্য লোক বলিয়া! পরিচয় 
লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শাস্তিপুর, ্রাঙ্মণজাতির মধ্যে. কুলীন, অনেক 
ভূসম্পত্তির অধিকারী, এবং দলাদলী কার্ধ্ে বিশেষ পট,। বছদ্িন এ সকল পদ 

ভোগ করিয়!, তাহাতে গ্ুখলাত করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সংকীর্তন 

করিতে আরম্ত করেন। আধা বয়সে তিনি দিল্লির কালোরাতদিগ্সের নিকট ম্লাগ 
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রাগিনী শিক্ষা করেন। সেই শিক্ষা! বলে তিনি হরিনাম সংবীর্তনেও মণল 
হয়! পড়িলেন। যদ্দিও বৈষ্বগণ তাহার কালোনাতি স্থুর ভাল বাফিতেন ন! 

তথাপি নংকীর্ডনে একট, একট, কালোক্জাতি টান দিয়! নিত্ের মাহাত্ম্য প্রকাশ 
করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়' থাকিতেন | কিছুদিন এইন্ধপ 
করিতে করিতে তাহার একট, নামে সুখ বোধ হইল। তদন্ত তিনি শ্রীনবন্দীগে 
বৈষবদিগের নিকট গান কীর্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রীগোত্রমে আঙগিয়া 

একটী বৈষ্বাশ্রমে বাদ! গ্রহণ করেন | সেই বৈষ্ণবেশ সহিত প্রছায় 
কুজ্জে আমির মালতী মাধৰী মণ্ডপে বসিধাছিলেন | বৈষ্ণব দিগের 

পরম্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়৷ তাহার মনে 
কয়েকটা সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্সিতায় পট, ছিলেন বলিয়া সাহস পূর্বক সেই 
বৈধ সভার এই বিষয়টী জিজ্ঞাস। করিলেন। তাহার প্রশ্ন যথা ;-_ | 

মন্থাদি ধর্ম্শান্তরে ব্রাহ্মণ বর্ণকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন | নিত্যকর্ম বলিয়! 
ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা বঙ্গনাদি নিণয় করিয়াছেন। যদ্দি সেই কার্যা নিত্য হয় 
তরে বৈষব ব্যবস্থার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয়? 

বৈষ্চবগণ বিতর্ক ভাল বাঁসেন না। কোন তাকিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন 
' করিলে তাহারা কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নবর্তা 

হরিনাম গ্লান করেন বলিয়। সকলে কহিলেন শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই 
প্রশ্নের উত্তর দিলে আমর! সকলে দুখী হুইব। পরমহংস বাবাজী মহাশয় 
বৈঞ্ঃববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া! দণ্ডবৎ প্রণতিপুর্বক কহিলেন মহোদয়গণ 

যদি আপনাদের ইচ্ছ। হয় তাহ! হইলে ভক্তপ্রবর জবৈষবদাস উক্ত প্রশ্ত্রের সম্যক 

উত্তর দিবেন।. সে কথায় সকলেই অন্তুমোদন করিলেন। 

বৈষ্ব্দাস হইওরুদেবের বাকা শ্রবণ করত আপনাকে ধন্য জানিয়৷ দৈন্য 

পূর্বক কন্ধিতে লাগিলেন। আমি অতি অধম, ও- অকিঞ্চন। এরথ মহামান্য 

বি্তংসভায় আমার কিছু বল! নিতান্ত অন্যায়, শবে গুরু আজ্ঞ| সর্বদা শিরোধাধ্য 
আমি গুরুদেবের মুখপন্স নিশ্যত যে তত্ব উপদেশরূপ মধুপান করিয়াছি তাহাই 

শ্রপূর্ববক বখাসাধা বক্ত ত। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম? ইহা বলিয়! বৈ্ঃবদাস পরম- 
হংসবাবাজীমহাশয়ের পদধূলী সর্বাঙ্গে মৃক্ষণকরত দণ্ডায়মানহইয়! বলিতে লাগিলেন। 

যিনি সাক্ষাৎ রমানন্দময় ভগবান, ব্রহ্ধ ধাছার অঙ্গ কাস্তি এবং পরমাত্মা 
বাছার অংশ সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররপ ্রীকষ্টচৈতন্য আমাদিগকে 

হুদ্ধিবৃতি প্রেরণ করুন্। বহানি ধন্ম শান্তর বেদ শারয্রর অন্থুগভ বিধি নিষেধ 
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নির্দায়ক শান্তর বলিহ! জগতের সর্বত্র মান্য হটয়াছেন। মানব প্রকৃতি ছুই প্রকার 

বৈধী ও রাগান্থগ! । . যতদিন যানব বুদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব প্রকৃতি 

অবহ্থীই বৈধী থাকিবে। যায়াবন্ধ হইতে মাননবুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আয় বৈধী 

প্রববত্তি থাকে মা। রাগাহুগ! প্রব্ত্তি প্রকটিত ছয়। রাগান্থগ! প্রক্কতিই 
জীবের শুদ্ধ প্র তি, শ্বতাব লিঙ্গ, চিন্সয় ও জড়মুক্ত। ভ্ীকষঃ ইচ্ছা শুদ্ধ 

চিন্ময় জীবের জড় সম্বন্ধ দূরীভূত হয় কিন্ত বতদিন রূফের ইচ্ছা ন| হয়, ততদিন 

জড় সম্বন্ধ কেবল ক্ষয়োনুখ হইয়! থাকে । সেই ক্ষয়োগুখ অবস্থায় মানববুদ্ধ স্বরূপতঃ 
জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বন্ততঃ জড়মুক্তি হয় মাই। বস্তত জড়মুক্ত হইলে 

গুদ্ধজীবের রাগাঝ্বিক| বৃত্তি শ্বরূপতঃ ও বন্ততঃ উদয় ছয়। ব্জজনের যে প্রকৃতি 

তাহা রাগাত্মিক! প্রকৃতি । ক্ষয়োনুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হই! জীব 
সকল রাগান্থগা হটয়! পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা! বড়ই উপাদের়। এই 
অবস্থ| যে পর্যাস্ত না হয় লে পধ্যস্ত মানববুদ্ধি মারিক বস্ততেই অন্থরাগ কর়ে। 

নিসর্ক্রমে মায়িক বিষয়ের 'সন্ুরাগকে মুচ জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া! নদে করে। 

চিদ্ধিযয়ের বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে আমি ও আমার 

এই ছুইটা বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্য করিতে থাকে । এই দেহ আমার ও এই দেহই 
আমি এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখ সাধক ব্যক্তি ও বস্ততে প্রীতি ও দুখ- 
বাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে । এই রাগছেষের বশীতৃত 

হইয়া মু জীব অন্ঠের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ 

প্রকাশ করত অন্তকে শক্র মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। বিষয় লইয়া বিবাদ কয়ে। 
কনক ও কামিনীতে অথ! প্রীতি করিক্বা সুখ দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। 
ছার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়! জন্ম, মরণ, কর্মফল, উচ্চ নীচ 
অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীব সকল ত্র্ণ করিতেছে । এই সকল জীবের 

চিদস্থুরাগ সহজ বলিয়া! বোধ হল্প না । চিদনুরাগ যে কি তাহাও উপলঙ্ধি হয় না। 

আছ! ! যে চিদচুরাগই জীবের স্বধর্্ম ও নিত্য প্রকৃতি তাছা! ভূলিয়! জড়ান্গরাগে 
বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীৰ স্বীয় অধোগতি তোগ করিতেছে ৷ সংসারে 
প্রায়' সকলেই এই ছুর্দশীকে দুর্দশা! বলিয়া মনে করে না। 

রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত দূরে থাকুক, মায়! বন্ধ জীবেররাগাজগ! প্রকৃতি 
ও নিতাস্ত অপরিচিত | কখনও সাধুরূপা বলে জীবের হয়ে রাগানুগ! 
প্রকৃতির উদয় হয়। রাগান্গ! প্রন্কৃতি সুতরাং বিরল ও মত ॥ সংসার এ 
প্রস্কতি হইতে বঞ্চিত। 
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কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ ও কপাময় | তিনি দেখিলেন মায়া বন্ধ জীব 
চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হুইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হুইবে | কি 

করিলেই ৰা সায়ামুগ্ধ জীবের রুষ্ট স্মৃতি জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়। সাধু- 
সঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদ্বাস বলিয়। জানিতে পারিবে | সাধুসঙ্গের 

কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় হবে ইহারই বা 

আশ! কোথায় ? অভ এব সাধারণের জন্য একটি বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের 
উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কপ! দৃষ্টি হইতে শান্তর উদয় হইল। 

আর্ধ হৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎ কুপ। প্রহ্থত শাস্ত্র-ক্ধ্য উদিত হুইয়! সর্বসাধারণের 

নিকট আজ্ঞাবিধি 'লকল প্রচার করিল। 
আদো। বেদ শান্তর । বেদ শাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও 

কোঁন অংশে গ্রীতিরূপ ভক্তি আদি হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন । 

কেহ নিতান্ত মুড, কেহ কিয় পরিমাণে বিজ্ঞ | কেহ বব বিষয়ে বিজ্ঞ | 

জীবের যে রূপ বুদ্ধির অবস্থ!, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। উহার নাম 

অর্রকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যান্থ্সারে অনস্ত তথাপি সেই অনন্ত: 

অধিকার প্রধান ক্ষণ অন্ধ্সারে তিন তাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মাধিকার, 

জ্ঞানীধিকাঁর,ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার ত্রিবিধাধিকার লিন্দিষ্ট আছে। 

রেদ বিধি, নির্মাণ পূর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণপন করিয়াছেন 

বলিয়। নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধধর্মু। জীব যে প্রবৃতিক্রমে প্র ধর্ম গ্রহণ করে 

সেই প্রবৃতির না বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই তিনি নিতান্ত অবৈধ । 
অবৈধ ব্যক্তি পাঁপাচরূণে রত। তাহার জীবন সর্বদা অবৈধ কাধ্যে স্তস্ত। তিনি 
বেদবহিভূত শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নি্দিষ্ট। বেদ শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ অধিকাৰ 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই খধিগণ সংহিতা শাস্ত্রে পরিবন্ধান ঘরিয়! বেদান্ুগত 

অন্তান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্ম শাস্ত্রে 

কর্মাধিকার 'লিখিয়াঙ্ছেন । দর্শনবাদীগণ তর্ক ও বিচার শাস্ত্রে ভ্ঞানাধিকার 

বিচার করিয়াছেন । পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক, মহোদয়গণ ভক্তিতত্বের 
অধিকার গত উপদেশ ও ক্রিয়া! নিণর করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। 

পপ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকঞ্চ। সর্বশান্ত্র তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি ন! করিয়া 

কোন কোন স্থলে একাঙ্গের দর্ধোৎকষটা বর্ণন করিয়া অনেফকে বিতর্কে ও 
সঙ্গেহ গর্তে ফেলিয়্াছেন। এ সকল শাস্ত্রের অপুর্ব মীমাংসা রূপ গীত! শাস্ত্র 

দৃষ্টি করিলে জানা যাঁয় যে কর্ম জ্ঞান উদ্দেশ ন! করিলে পাষণ্ড কণ্মম বলিয়া 
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পরিত্যাজ্য হয়। আবার কন্ধ জ্ঞান উভয় যোগে ভক্কতিকে উদ্দেশ ন। করিলে 

কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়! পড়ে। কর্খুযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ 
বস্ততঃ একই যোগ মাত্র । ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত । 

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই বন্্াশ্রয়। পরে কর্ম যোগ, পরে জ্ঞান যোগ 

ও 'অবশেষে ভক্তিযোগ । মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান ন। দেখাইলে তিনি " 

কোন ক্রমেই ভক্তি মন্দিরে উঠিতে পারেন ন1। 

কর্মাশ্রয় কি? জীবনধারণ-পূর্বক শরীর ও মনের ছার! যাহা কর! যায় 

তাহাই কর্মা। সেই কর্ম দুই প্রকার শুভ ও অণুভ। শুভকর্্ম দ্বার জীবের 

শুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম দ্বার জীবের অশুভ ফল হয় । অগ্ভ 

কর্মকে পাপ বা বিকর্দ বলে । শুভ কর্মের অকরণকে অবকর্্ম বলে। 

ছই প্রকারই মন্দ। শুভ কর্মই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার অর্থাৎ 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা। কাম্যকর্ম নিতান্ত শ্বাথপর বলিয়া" হেয়। নিত্য 

ও নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট | হেয় ও উপাদেয় বিচার পূর্বক* 
শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা কর্কেই কর্ম বলেন, অকর্মা ও বিকর্মকে 

কর্ম বলেন না ।। কাম্য কন্ম ও যথন হেয় বলিয়! ত্যাগ হইয়াছ তখন নিত্য 
ও নৈমিত্তিক কর্মই কর্ম । শরীর, মন, সমাজ ও পর লোকের মঙ্গলজনক 

কর্মকে নিত্য কর্ম বলেন। নিতাকর্খ্ম সকলেরই কর্তব্য কর্ম । যে সকল কর্ম 

কোন নিমিত্তকে আশয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্ধের ন্যায় কর্তব্য ভয় 

তখন তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ন বলে। সন্ধা, বন্দন1, পবিত্র উপায় শ্বারা শরীর 

ও সমাজ সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্য পালন এই সকল নিতাকর্্ম। মৃত 

পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত, এ 

সমঘ্ত নৈমিত্তিক | | 

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কন্ম সুদাররূপে জগন্ডে অনুঠিত হইতে পারে 
এইক্নপ বিধান করিবার অভিপ্রায় শান্তরকর্তাগগ মানবগণের শ্বভীব ও স্বাভাবিক 

অধিকার বিচার পূর্বক বর্ণাশ্রম নামে একটা ধর্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 

ব্যবস্থার মন্দ এই যে কর্ানুষ্ঠান যোগ্য মানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারি প্রকার অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুর্ব। তাহার! যে অবস্থ। খবলম্বন পূর্বক সংসারে 

অবস্থিত হন তাহা চারি প্রকার। তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানগ্রশ্থ 
ও সন্ন্যাসী দিগের চারিটা আশ্রম । ধাহার1 অকর্ম্ম ও বিকন্ধম প্রিয় তাহার! অন্তাজ বর্ণ 
ও নিরাশ্রমী। বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম ও ক্রিয়া লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত তযু। 



২ জৈব ধর্ম । 

যেখানে কেবল জন্মের দ্বার! বর্ণ নিরূপণ সেখানে তাৎপর্য্য হানিই এক মাত্র ফল। 

বিবাহিত অবস্থ/, অবিবাহিত অবস্থা ওন্ত্রী সঙ্গ ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থ! 

অনুসারে আশ্রম সকল নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম | 
অবিবাহিত অবস্থাক় ব্রন্ষচারীর আশ্রম । স্ত্রীসঙ্গ বিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। 

* সন্ন্যাসই সর্ব শ্রেষ্টাশ্রম ৷ ব্রাঙ্গণই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। 

সর্ববশান্ত্রশিরোমণি শ্রীমস্ভাগবত শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে $-- 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণী | 

আসন্ প্রকৃতয়ে। নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্বমাঃ ॥ 
শমে| দমত্তপঃ শৌচং সম্ভোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং | 

মন্তক্তরিশ্চ দয়! সত্যং ব্রহ্গপ্রকতয়কিমাঃ | 

তেজে! বলং ধৃতিঃ শৌধ্যং তিতিক্ষৌদা্যমুগ্তমঃ | 
স্ৈর্ধ্যং ব্রহ্গণ্য মৈশ্ব্্যৎ ক্ষত্রপ্ররুতয়ত্তবিমাঃ ॥ 
আন্তিক্যং দান নিষ্ঠ। চ অদস্তো ব্রহ্মমেবনং। 

অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্ঠ প্রকৃতয়ন্তি মাঃ ॥ 
শুশ্রষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞাপ্যমায়য়] | 

তত্র লন্ধেন সম্তোষঃ শুদ্র গ্রক্কতয়ন্তি মাঃ | 

অশৌচমনৃতং শ্ডেয়ং নান্তিক্যং শুক্কবিগ্রহঃ | 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ শ্বভাবোহন্তাবসায়িনাং | 

অহিংস! সত্যমন্তের়মকাম-ক্রোধ-লোভত। | 

ভূত-প্রিয়-হিতেহ! চ ধঙ্মোয়ং সার্ববণিকঃ ॥ 

এই বিদ্বৎ সভায় শান্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, 

অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র 

বলিতেছি যে বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবনের মূল। যে দেশে যতদূর 

বরণাশ্রম ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে তত দৃরই অধ্ান্সিকতা প্রবল। 
এখন বিচাধ্য এই ষে কর্ম বিচারে যে.ন্ত্যি ও নৈমিত্তিক শব্ধ দুইটা 

বাবার হয় তাহ। কি প্রকার। শাস্ত্রের নিগৃচ় তাৎপর্য বিচার করিয়া দেখিলে 
কর্ম সম্বন্ধে এ ছুইটী শব্ধ পারমার্থিক ভাবে ব্যবহার হয় না, ৫কেবল ব্যবহারিক বা 

ওপচারিক ভাবে ব্যবহার হয়। নিত্যধর্ম, নিত্যকর্শ, নিত্যতত্ব, নিত্যসত্য 

গ্রভৃতি শব গুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা বাতীত আর কিছুতেই 
ব্যবহার হইতে পারে না । তবে ষে উপায় বিচারে কর্খকে লক্ষ্য করিয়৷ নিত্য 
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শব প্রয়োগ করা, সে কেবল লংলারে নিত্যভব্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া উপচার 
তাবে কর্ধক্কে নিত্য বলা যায়। কর্ণ কখনই নিত্য নয়। কর্ম হখন কর্মযোগ 
দ্বার! ভ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে তখনই কর্ম ও 

জ্ঞান উপচার ভাবে নিত্য বলিয়! অভিহিত হুন। ব্রাঙ্গণের সন্ধ্যাবন্দনক্ষে নিত্য 

কণ্ম বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্রিকে দূর , 
হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা৷ হইয়াছে, তাহ! নিত্য সাধক বলিম্ন! নিত্য । 
বস্রতঃ নিতা নয়। ইহার মাম উপচার। 

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্প্রেমই একমাত্র নিত্যকর্মম। 

ইহার তাত্বিক নামবিশুদ্ধ চিদন্ুশীলন। সেই কার্য সাধিবার জহ/ যে জড়ীয় 

কারা অবলম্থন কর! যায় তাহা! নিত্যকর্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়! যে 

অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে নিত্য 

না বলিয়! নৈমিত্তিক বলাই ভাল। কর্মব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ 

তাহ! ব্যবহারিক মাত্র, তাত্বিক নয়। 

বস্ত বিচার করিলে শুদ্ধ চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্শ হয়। আর 

যত প্রকার ধন্ম, সকলই নৈমিত্তিক । বর্ণাশ্রমধর্ম, অ্টাঙ্গযোগ, সাথ্যযজ্জান ও তপস্া 
সমুদায়ই নৈমিত্তিক । জীব যদি বদ্ধ না হইত তবে সকল ধম্মের আবশ্তকতা 
থাঁকিত ন1। জীব বন্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক নিমিত্ত । সেই নিমিত্ত-. 

জনিত ত্র সকল ধর্ম, ধর্ম হইয়াছে, অতএব তাত্বিক বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক 

ধর্ম। 

ব্রাঙ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম ও তাহার কর্মত্যাগপুর্বক সন্গ্যাস গ্রহণ 

এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্দ। এই সমস্ত কর্ম ধর্মশান্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকার ভেদে 

নিতান্ত উপাদেয় । তথাপি নিত্যকর্থের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই যথা; 

বিপ্রান্দ্বিফড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ রি 

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং | 

মন্যে তদ্রসিতমনো। বচনেহিতার্থ 
প্রাণং পুণাতি শ্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ 

সতা, দম, তপ, অমাতমর্যা, তিতিক্ষ!, অনন্য়া, যজ্ঞ, দান, ধতি, বেদশ্রবণ 

ও ব্রত এই ঘ্াদশটা ব্রাক্ষণধর্্ম । এবনৃত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাঙ্ষণ জগতে পুজনীদ্ব 
বটে, কিন্তু যদি প্র সকল গুণ-যুক্ত হুইয়াও কৃষ্ণডক্তি-শৃন্ত হন তবে সেই ব্রাঙ্গণ 

. অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। ভাতৎপধ্য এই যে চণ্ডাল বংশে জন্ম লাভ করির! 
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সাধুসঙ্গ্লপ সংস্কার দ্বার! যিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত তিনি 
ব্রাহ্মণ বংশে জাত গুদ্ধ চিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্ম অনুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্ো 

প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ট। 

জগতে মানব ছুই প্রকার অর্থাৎ উদ্দিত-বিবেক ও অনুপিত-বিবেক । অনুদিত" 

বিবেক মানবই প্রায় সংলারকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদ্দিত-বিবেক বিরল। 

' অন্গদিত-বিবেক নরগণের পক্ষে ত্রাঙ্গণ সববশ্রেষ্ঠ এবং তথ্পোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদ 

নিত্য কর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । উদ্দিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর 

“বৈষওৰ৮ | বৈষ্বদিগের ব্যবহার ও অগ্চদিত-বিবেক ব্যক্কিগণের ব্যবহার 

অবশ্য পৃথক হইবে | পুথক্ হইলেও বৈষ্ণব ব্যবহার, অন্ুদ্দিত-বিবেক 

পুরুষদিগের শাঁসন-জন্ত-নির্মিত-ম্মার্ত-বিধানের তাতপর্য্য বিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্র 

তাৎপধ্য সব্বপ্রই এক । অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থুল বাক্যের এক দেশে 

আবদ্ধ থাকতে বাধ্য আছেন। উদ্দিত-বিবেক পুরুষের শাস্ত্রের তাৎপধ্যকে বন্ধু- 

ভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিক্(-ভেদেও তাৎপর্য ভেদ নাই। অনধিকারার চক্ষে 

উাদত-বিবেক পুকুষা্গের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, 

কিন্তু বস্ততঙঃ পৃথক্ ব্যবহারের ও মুল তাৎপধ্য এক । 

ডা্দতখাববেক পুরুষাগ্র চক্ষে সাধারণের জন্ত নৈমিত্তিক ধর্ম 

উপদেশ যোগ্য, কিন্তু নৈমাত্তক ধর্ম বস্ততঃ অসম্পুণ, হেয়াম ও আঁচরস্থায়ী। 

.. নোমত্তিক ধন্মে সাক্ষাৎ চিদছণীলন নাই । চিদনুশীলনের অন্থগত কারিয়া 

ড়[নুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল 1চদন্্রশীলনরূপ 'উপেয় প্রাণ্তর উপায় 

হহ+। থাকে । উপায় উপেয়কে দিয় নরস্ত হয়। অতএব উপায় কখন সম্পূর্ণ 

নয়। উপেক বন্তর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অতঞব নোমত্তিক ধন্ম কথনই সম্পূর্ণ নয়। 

ডদাহরণ স্থল এহ যে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনা তাহার অন্থান্ত কম্মের স্তায় ক্ষণিক ও 

বাধসাধ্য,। সহজ প্রবৃত্তি হইতে এ পকল্ কাধ্য হয় না। পরে বহুদিন 

£ বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঞ্গ সংস্কার দ্বার! চিদনুশীলনবূপ হরিনামে 

রাচ হয়, তখন কন্দমাকারে আর সন্ধ্যা ব্নানাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ 

চিদনুশীলন | সন্ধা! বন্দনার্দি কেখল উক্ত প্রধান 'কাধ্যের উপায় মাত্র। ইহ! 

কখন সম্পূর্ণ তত্ব হয় না। 

নৈমত্তিক ধর্ম সুন্দেশক ধলিয়া আদৃত হইলেও উহা! হেয়মিশ্র। চিত্তত্বই 

উপাদেয়। জড় ও জড়ঙন্গই জীবের পক্ষে হেয়। নৈমিভিক ধর্মে আধক 

জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবাস্তর ফল আছে যে জীব দেই সকল ক্ষুদ্র 
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ফলে না! পড়িয়! থাকিতে পারে নাঁ। যথা ব্রাহ্মণের ঈশৌপাঁন! ভাল বটে 
কিন্ত আমি ব্রাহ্মণ অন্ত জীব আমা অপেক্ষা হীন এইরূপ মিথ্যা, অহঙ্কার ব্রাহ্মণের 

উপ্রাসনাকে হেয় ফলঙ্গনক করিয়। তুলে। অষ্টাঙগ যোগাদিতে বিভূতি নামক 

একটা অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গঘ জনক। ভুক্ঞি মুক্তি এই ছইটা 

নৈমিত্তিক ধন্মের অনিবাধ্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাচিতে পারিলে তৰে 

মূল উদ্দেশ যে চিদনুশীলন তাহ! হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক ধর্মে জীবের 
পক্ষে হেয় ভাগ অধিক। 

নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম জীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্বকালে 

থাকে না| যথ! ব্রাহ্মণের ব্রহ্গধর্ম, ক্ষপ্িয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি 'নৈমিত্তিক ধর্ম 

নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয় । এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চগ্ডালজন্ম লাভ 

করিলেন তখন তাহার ত্রাঙ্গণ বর্ণগত নৈমিত্তিক ধর্ম আর সশ্বধন্ম নয়। ম্বধর্ধ 

শব্দটা ও এস্থলে ওপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের শ্বধর্থ পরিবর্তন হয় কিস্ত কোন 

জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম পরিবর্তন হয় না। নিত্যধর্মই বস্তৃতঃ জীবের স্বধন্মী। 

নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। " 

তবে যৃ্দি বলেন বৈষ্ণবধ্ কি? এই ধর্ম জীবের নিত্য ধর্ম বৈষ্ণব জীব 

জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণ-প্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড় 

বন্ধ খ্অবস্থায় উদ্দিত-বিবেক হউগ্না জড় ও জড়সম্বদ্ধের মধ্যে চিদন্ুশীলনের 

সমস্ত অনুকৃূলবিষয় আদর পূর্বক গ্রহণ. করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই 

বর্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়! কার্য করেন না। যে 

বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল তখনই তাহাকে আদর করেন 1 'য়খন প্রতিকূল 

তখনই তাহাকে অনাদদর করেন | নিষেধ সম্বন্ধে ও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রুপ । 

বৈষ্ণবই জ্গতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। 

আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আপনার বক্তব্য সকল বলিলাম । 
তাহারা আমার সমস্ত দোষ মাঞ্জন করুন। 

এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্তবসভাকে প্রণাম করিয়৷ একপার্থে 

বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই 
একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়! উঠিলেন | গ্রোক্রমের কুঞ্জ সক্চল চতুর্দিক হইতে 
ধন্য ধন্য বলিয়৷ উত্তর দিল। 

জিজ্ঞান্থ গায়ক ত্রাঙ্গণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগুঢ় সত্য দেখিতে 
পাইলেন। আবার কোন ক্কোন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয় ও উপস্থিত 
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হইল। যাহ! হউক তাহার মনে বৈষ্ণবধর্থের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া! উঠিল। 
তিনি করযোড়পুর্ববক বলিলেন মহোদয়গণ ! আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে 

গুনিতে বৈষ্ণবপ্রায় হইয়াছি। আপনার! কপ! করিয়া য্দ আমাকে কিছু কিছু 

শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দুর হয়। | 
শ্রাপ্রেমদাস পরমহংল বাবাজী মহাশয় কৃপ। করিয়। বলিলেন, আপনি সময়ে 

সঙয়ে প্রমান বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্ধশান্ত্রে পঙিত। বেদাস্তশাস্তর 
গাঢ়রূপে পাঠ করি! সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। বারাণসীতে ছিলেন । আমাদের গ্রাথপতি 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ অসীম'কৃপ! প্রকাশ করিয়। ইহাকে এই শ্রীনবন্ধীপে আকধণ 

করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণবতত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইহার গাঢ় প্রীতি 
জন্মিয়াছে । 

জিজ্ঞান্ মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাম লাহিড়ী । তিনি বাবাজী মহাশয়ের 

এ বাক্য শ্রবণ করিয়! বৈষ্ঞবদাসকে মনে মনে গুরু করিয়া বরণ করিলেন। 
তাহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্গ্যাস আশ্রম 

গ্রহণ করিয়াছেন। নৃতরাং ব্রাহ্গণকে উপদেশ করিবার যোগ্য । আবার বৈষ্ণব 
তত্বে ইহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈঝণবধর্শের অনেক কথাই ইহার 

' নিকট জান1 যাইষে। এই মনে করিয়! লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে 

দণ্ডবৎ প্রণাম করির| বলিলেন, মছ্োদয় আপনি আমাকে কৃপা করিবেন। 
বৈষ্বদাস তাহাকে দওবৎ প্রণাম করিয় উত্তর দিলেন আপনি আমাকে কৃপা 

করিলেই আমি চরিতার্থ হুই। 

সে দিবস সন্ধ্যাকাল প্রায় উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ নিজ স্থানে 

গ্রমন করিলেন | বৈষ্ণবদাস শ্ীগ্রদ্যয় কুঞ্জেই রহিলেন। লাহিড়ী মহাশয় নিজ 

স্থানে গমন করিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান | সেটীও 

একটা কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বুন্দাদেবীর মঞ্চ । ছুইদ্দিকে ছুইখানি ঘর। 

উঠানটা চিতের বেড়ায় বেইিত। বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কএকটী ফল ও ফুলের 

গাছ তথায় শোভ। পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদ্দাস বাবাজী। বাঁবাজীটী 
প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। 
যোবিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়! ভজনাদি খর্ব হইয়া পড়িয়াছে | অর্থাভাৰ বশতঃ 

নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং 

একখানি গুহ তাড়! দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাস! করিয়াছেন । 
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অর্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিপা ভাঙিয়াছে। তিনি বৈষবদাস বাবাজীর 
বন্ত তার সারাথ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটী শব 

হইল। বাহির হইয়! দেখেন, মাধবদাস বাবাজী একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে 

ঈ্াড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন 

হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয়! মাধবদাল নিস্তধ্ষভাবে দাড়াই- 
লেন। 

লাহিড়ী মচাশয় কহিলেন, বাবাজী এ কি ব্যাপার? 

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন আমার মাথা ! আর ক বলিব। হায়! 

আমি কি ছিলাম আবার কি হইলাম ! পরমহুংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা 
করিতেন। এখন তাহার নিকট যাইতে আমার লঞ্জা হয়। 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন কথাট! স্পষ্ট করিয়া! বলিলে আমর! বুঝিতে পারি। 
মাধব দাস বলিলেন, যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিলেন উনি আমার পৃর্বাশ্রমে 

বিবাহিত পত্ী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছু দিন পরে জ্্পাট 
শাস্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটার বাধিয়। বাস করিলেন। এইরূপ 

অনেক দিন গেল। আমি শ্রীপাট শাস্তিপুরে গিয়া! গঙ্গাতীরে তাহারে দেখিয়া 
কহিলাম, তুমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলে? উনি আমাকে বুঝাইলেন .যে সংসার 

আর ভাল লীগে না । আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়! তামি তীর্থরাস 

করিতেছি । ভিক্ষা! শিক্ষা করিয়া! খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু ন! বলিয়া 
শ্রীগোদ্রমে আদিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোক্রমে আসিয়া একটা সদেগাপের 
ৰাটাতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহার সহিত দেখা হয়। 

আমি যত উহার হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা! করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে 

লাগিলেন। উনি এখন একটা আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাতে আসিয়! 

আমার সর্বনাশ করিবার যত্ব করেন। আমার অযশ সর্বত্র ঘোষণী হইতেছে। 
উহার সঙ্গে আমার তঙ্জনাদি অত্যন্ক খর্ব হইয়াছে । শ্রীরঞ্চচৈতন্যদাসদিগের 

মধ্যে আমি কুলাঙ্গার । ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক 

দগ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়! উঠিয়াছি। শ্রীগোক্রমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়। আজও 

আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না । 

লাহিড়ী মহাশয় এ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী ! 
আপনি এখন হইতে সাবধান হউন । শুই কথ! বলিয়া! তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন । বাবাজীও নিজ গদিতে বলিলেগ । 
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লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্র। হইল না । মনে মনে করিলেন, মাধবদাস 

বাবাজীত বাস্তাশী হইয়া] অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাঁকা উচিত হয় না, 

কেন না, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে | শুদ্ধ বৈষ্ঞজবগণ 

শ্রদ্ধ! সহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না। 

প্রাতঃকালে ই তিনি প্রহ্বায়কুজজে আসিয়! শ্রীবৈষ্ণব্দানকে যথাবিধি অভিবাদন 

পুরঃর প্র কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণবদাস পরমনংস 

বাবাজী মহাশয়কে সে কথ! জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্খে একটী কুটারে 

তাহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় প্র কুটারে থাকেন 

ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণ বাটাতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 

চতুর্থ অধ্যায় । 

নিত্যধর্মের নামান্তর বৈষ্বধর্ম্ম। 
১. লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারও শ্রীবৈধবদাসের কুটার পরস্পর পান্থ বা । 

নিকটে কয়েকটি আম্ত্র ও কাঠাল বৃক্ষ | চতুর্দিকে ছোট ছোট পুগ বৃক্ষে 
.হ্ুশোভিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা | যেকালে শ্রীগ্রদ্যন্ন 
্রক্ষচারী শ্রী কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে এ চবুতরাটি আছে। অনেক 
দিন হইতে বৈষ্ণবগণ এ চবুতরাকে ম্থরভি চবুতর! বলিয়! প্রদক্ষিণ করিয়া দওবৎ 

প্রণাম করিল্ন! থাকেন। 

সন্ধার পর শ্রীবৈষ্ণবদাস নিজ কুটীরে একটি পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হয়া 

হরিনাম করিত্তেছেন। কৃষ্ণপক্ষ রাত্র ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে একটি প্রদীপ মিট. ফিট, করিয়! জ্বলিতেছে। তাহার 

বারের নিকটে একটি সর্পের আকুতি দেখা গেল । লাহিড়ী, মহাশয় তৎক্ষণাৎ 
একটা লগুড় লইয়া! এ সর্পটি মারিবার উদ্যোগে আলোটিকে প্রদীপ্ত করিলেন। 
আলোক লইয়। বাহিরে আদিতে আপিতে সর্পটি অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় 
শ্ীবৈষবদাদকে বলিলেন ”আপনি একট, সাবধানে থাকিবেন; একটি সর্প 

আপনার কুটারে প্রবেশ করিয়াছে 1” বৈষ্বদদাস বলিলেন লাহিড়ী মহাশত 

আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হুইতেছেন। আশ্ন আমার কুটীরে .নির্ভয়ে 
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বন্থন। লাহিড়ী মহাশয় তাহার কুটারে প্রবেশ পূর্বক একটী গত্রামনে বসিলেন 

বটে কিন্তু তীহার মন সর্প বিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল | তিনি বঞিলেন “মহাশয় 

আমাদের শাস্তিগুর এ বিষয়ে ভাল। সহর স্থান সাপ টাপের ভয় নাই। 

নদীয়ায় সর্বদাই সর্প ভয়। বিশেষতঃ গোদ্রমাদি বনময় স্থানে তদ্রলোকের বাপ 

কর! কঠিন।” 

শ্রীবৈষ্ণবদাদ বাবাজী মহাশয় বলিলেন, লাহিড়ী মহাশয় ! এই সকল বিষে 

চিত্ত চঞ্চল কর! নিতান্ত মন্দ । আপনি শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্থে পরীক্ষিত মহারাজার 

কথ! অবশ্ঠ শ্রবণ করিয়াছেন | তিনি সর্গভয় পরিত্যাগ পূর্ধক আীহারকথামু$ 

অচঞ্চল চিত্তে শ্রীমচ্ছুকদেবের মুখে শ্রবণ করত পরমানন্দ লীভ কৃরিয়াছিলেন । 
মানবের চিন্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎ কথ 

বিরহরূপ সপই সে দেহের ব্যাঘাত জনক সর্প। জড়দেহ নিত্য নম্ন। অবশ্র, 

একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড় দেহের জন্য কেবল শারীর কর্ম সকল রিহিত। 

কৃষের ইচ্ছায় যখন এই দে পতন হইবে, তখন কোন চেষ্ট! দ্বার! ইহাকে রক্ষা 

করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন 

সপে'র পার্থ শয়ন কগিলেও সর্প কিছু বলবে না। অতএব সর্পভয় আদি ত্যাগ, 
করিলে বৈষ্ণব বলিয়! পরিচয় হইতে পারে। এই সকল তয়ে চিত্ত যদি সর্বদ! 

চঞ্চল রহিল তবে কিরূপে হরিপাদপন্সে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয় ও তঞ্জানিত প্ 

বধের চে! অবশ্যই পরিত্যাগ কর কর্তব্য। 

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার লাধু 

বাক্যে আমার হৃদয় নির্ভর হইল। আমি জানিলাম যে হৃদয় উচ্চ করিতে 

পারিলেই গরমার্থ লাভের যোগ্য হওয়া যায়| গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্ম। 

ভগবন্তজন করেন তাহারা, কখনই বন্য জন্তর ভয় করেন না।, বরং অসাধু সঙ্গকে 

ভয় করিয়! বন্য জন্তদ্িগের সহিত বলে বাস করেন ».. 

বাবাজী মহাশয় কহিলেন “ভক্তি দেবী হৃদয়ে আবিভূতি হইলে হৃদয় সহজে: 

উন্নত হয়। জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া! যার। সাধু.ও, অসাধু জীব 

সকলেই ভক্তকে অন্থরাগ করেন। অতএব মানব মাত্রের বৈষ্ণব হওয়া কর্তন্য । 

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা গুনিবামাত্র কহিলেন “আপনি নিত্য ধর্থের প্রতি 

আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধন্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্থের কিছু নিকট: 

বন্ধ আছে এক্সপ আমার মনে প্রীতি হইয়াছে |] কিন্ত নিভযধর্শা ও বৈষব-. 

চে 



৩৪ জৈব ধর্্ম। 

ধর্শের একতা! আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রীর্থন! করি আপনি এই কথাটী 

আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়। দিবেন । বৈষ্বদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন ১ 

জগতে বৈষ্বধর্শ নামে ছুইটা পৃথক পৃথক ধর্ম চলিতেছে | ' একটা শন 

বৈষঃবধর্ আর একটী বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্মম | শুদ্ধ বৈষবধন্্ ততে এক হলেও রসভেদে 

চারিপ্রকার। অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ঃবধর্শা, সখাগত বৈষ্ঞবধর্ম্ম, বাৎসল্য গত বৈষ্ণব- 

ধর্ম ও মধুররস গত বৈষ্বধর্ম। বস্ত্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্দ এক, অছিতীয় ইহার 

অন্তভর নাম নিতাধন্ম বা পরধন্মী । যজজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভৰবতি এই 

শ্রুতিষাফ্যে এই শুদ্ধ বৈষ্বধর্পুকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ 
জানিবেন। | 

বিদ্ধ বৈষঃবধর্ম্ম হই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধম্দ্র ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ঃবধর্মম। 

স্মার্ভমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই কর্াবিদ্ধী বৈষ্ণৰধর্্ম। 
সেই বৈষ্ঞবধর্থে বৈষুব মন্ত্র দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষুঃকে 

কন্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। লেই মতে বিধুণ সকল-. দেবতার নিষস্ত হইলেও 

ভিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ধাধীন। বিষুর ইচ্ছাধীন কর্ম নয়। কর্মের ইচ্ছাধীন 
বিষ্ু। এই মতে উপাসন] ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ধাঙ্গ যেহেতু কর্ম অপেক্ষ। 
উচ্চ তত্ব আর নাই | জরদ্মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ এইরূপ বছদিন হইতে 
চলিতেছে । ভারতে এ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান 

কর়েন। শুদ্ধ বৈষুবকে বৈষ্ব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না । সে কেবল 
তাহাদের হুর্ভাগ্য মাত্র। 

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষঃবধর্মও গ্রচুররূপে চলিতেছে | জ্ঞানী সম্প্রদায়ের 
মতে অজ্জেয় ব্রচ্গ তত্বই সর্বোচ্চ তত্ব । সেষ্ট মতে মির্বিশেষ ব্রঙ্গ পাইবার জন্য 

সবিশেষ হুধ্য+ গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষুকে উপাষন!| করা আবশ্ক। শ্রান পূর্ণ 

হলে সবিশেষ উপাস্য দূর হয় । শেষে নির্বিশেষ ত্রঙ্গতা লাভ হয়। এই মতে 
অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শরদ্ধ বৈষ্ঞবকে অনাদয় করেন 1 পঞ্চ উপাসনার 
মধ্যে যে বিষু। উপাসন] আছে তাহাতে দীক্ষা, পুজ, সমস্ত বিষুঃ বিষয়ক, কথন 

রাধাকুফ্ণ বিষয্গক হইলেও তাহ! শুদ্ধ বৈষধবধন্ম নয়। 

এবনুত বিদ্ধ বৈষ্বধন্্মকে পৃথক করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্বধধ্ধ উদয় হয় তাহাই 
গ্রক্কৃত বৈধবধর্মট। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈঝ্বধন্্ম বুঝিতে না পারিয়। নিন 
র়ৈধব ধ্সাকেই বৈষ্ঃবধর্্ম রলেন। 



চতুর্থ অধ্যায় । ৩৫ 

শীমস্তাগব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে মানবের পরমার প্রবৃত্তি তিন প্রকার। 
অর্থাৎ ত্রাঙ্গ প্রবৃত্তি, পারমাত্মা প্রবৃত্তি ও ভাগব্ত গ্রবৃত্তি। ব্রাঙ্গ-গ্রবৃত্তি-ক্রমে 

নির্ববিশেষ ত্রহ্গভত্বে কাহার কাহার রুচি হয়। তাহায়। বে উপায় অবলম্বন 

করিয়! নির্কিশেষ হইতে চেষ্টা করেন লে সকল ডউপান় কালে পঞ্চ দেবতার 

উপাসন| ৰলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষুবংঘ্ উদয় হইয়া! থাকে ।* 

' পারমাত্থ্য প্রবৃত্তি ক্রমে হুষ্ষম পরমাত্ম! ম্পশী যোগ তত্বে কাহার কাহার রুচি 

হয়। তীহার! যে উপায় অবলম্ধন করিয়! পারমাত্ম্য সমাধি আশ! করেন সে সকল 

কর্ম্মযোগ, অষ্াঙ্গাদি যোগ বলিয়া! পরিচিত। এই যন্তে বিধুঃমন্ত্র দীক্ষ], বিধুঃপৃদ্ধ] 
ও ধ্যানাদি সমস্ত কন্মাঙ্গ। তন্মধ্যেই কর্্মবিদ্ধ বৈষবধর্্ উদয় হইয়া থাকে | 

ভাগবত প্রবৃদ্ধি ক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎ শ্বরূপান্থগত ভাঁক্ততত্বে সমস্ত 

ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। উহ্ার। যে ভগব্দারাধনাদি করেন, মে সকল বর্শ 

ব!জ্ঞানাঙ্গ নর শুদ্ধ ভক্কির অঙ্গ । এই মত্তের বৈষ্ণব ধর্মই শুদ্ধ বৈষঃবধর্ম 

শ্রীমত্তগিবত বচন যথ| ১-- ২ 

বদত্তি তত্বত্ববিদস্তবং যতীজ্ঞানযন্য়ং। 

ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 

দেখুন ব্রচ্ম পরমাত্মাতেদী তগব্বত্বই সমস্ত তত্বের চরম | ভগবত্তত্বই শুদ্ধ 
বৈষঞ্ব তত্ব । সেই তত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধ জীব। তীহার প্রবৃত্তির নাম ভক্তি |: 

হব্রিতক্তিই শুদ্ধ বৈষ্ঃবধন্খ, নিত্যধর্্র, জৈবধন্ন, ভাগবতধর্, পর্মাথধন্্র, পরধর্শ 

ৰলিয়৷ বিখ্যাত। ব্রান্গ প্রব্বত্তি ও পারমাত্ম্য প্রবৃত্তি হইতে ধত্তপ্রকার ধর্ম 

হইয়াছে লে সমন্তই নৈমিত্তিক। নির্বিশেষ ব্রহ্ধান্ুসন্ধানে নিমিত আছে, অতএব 

নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন মোচনের জন 

ব্যতিব্যস্ত সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ গতি অনুসন্ধান রূপ নৈমিত্তিক | 

ধর্মকে আশ্রর করে। অতএব ব্রাঙ্গধন্ম নিত্য নয়। ঘে জীব সমাধি সুখ বাঞ্ার 

পারমায্ময ধর্ম অবলম্বন করে সে জড় সুক্ষ ভূক্তিকে নিমিত্ত করিয়া! নৈমিত্তিক 

ধশ্মকে অবলম্বন করিয়াছে । অতএব পারমাত্মা ধর্ম নিত্য নয়। ফেবল বিশুদ্ধ 

ভাগবত ধর্মই নিত্য । | | 

এই পধ্যস্ত শ্রবণ করিনা! লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন মহোদয় | শুদ্ধ বৈষ্বধশ্ধ 

যাহাকে বলে তাহ আমার নিকট ব্ণন করুন্। আম এই অধিক বয়সে আপনা 

চরণাশ্রর করিলাম, আপনি কূপ! করিয়। আমাকে গ্রহণ করুন। আমি গুনিয়াছি 

ষে অপাত্ডেরু দ্বার পুর্ব দীর্ঘ ও শিক্ষা! হট্রা থাকিলেও সুপার লাভ করবে 



৩৬ , জৈব ধর্ম । | 

পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত । আমি. ফএকদিবগ হইতে আপমার 
সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বৈষবধর্টে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপা 

 করিয়! প্রথমে বৈষ্ঃবধর্শে শিক্ষা! এবং অবশেষে দীক্ষা দিদা আমাকে পবিত্র 
করুন। | 

' বাবাজী মহ্থাশয় একটু ব্যস্ত ছইয়! কহিলেন, দাদা ঠাকুর! আমার সাধ্যমত 

আমি আপানাকে শিক্ষা দ্িব। . আমি দীক্ষাপ্ডুর হইবার যোগ্য নই। সেযাহা 

হত্উক আপনি এখন শুদ্ধ বৈষবধর্ম্ম শিক্ষা করুন্। | 

জগ্গতেয় আদিগুক শ্রাশ্রীকঞ্চচৈতন্ত মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে বৈষ্বধর্ে তিনটা 
তত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ব, অভধেয় তত্ব ও প্রয়োজন তত্ব । এই তিন তত্ব অবগত 

হয়| যিনি যখাযথ আচরণ করেন তিনিই শ্দ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ তক্ত | 
সম্বন্ধ ভত্বে তিনটা বিষয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষা আছে। জড় জগৎ বা মায়িক 

তত্ব, জীব বা অধীনতত্ব ও ভগবান বা প্রভৃতত্ব। ভগবান এক ও অদ্বিতীয় 

সর্বশক্তি সম্পন্ন, সর্ববাকর্ষক, প্রবর্ধ্য ও মাধুধ্যের একমাত্র শ্লিয়, মায়! ও জীব 
শক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায় ও জীবের আশ্রয় হইয়| ও সর্বদ] স্থন্নর- 

রূপে একটা স্বতন্ত্র ্বরূপ। তাহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্তী হইয়। নির্বিশেষ ব্রহ্গরূপে 

প্রতিভাত। ত্বান্থার এ্রশীশক্তি জগৎ ও জীব স্যজন করিয়া অংশে পরমাত্ম। শ্বরূগে 

জখাৎ গ্রবিষ্ট পরমেশ্বর তত্ব । এ্রশর্যা প্রধান প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ । 

মাধুর্য প্রকাশে তিনি গোলোকে বুন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীত্রীকষণচন্্র। তাহার 
গ্রকাশ ও বিলাস সমুদয় নিত্য ও অনস্ত।| তাহার সমান কেহ বা কিছুই নাই । 

তাহার অধিকের ত কথাই নাই। তাহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। 

পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটা বিক্রমের পরিচয় মাত্র 

আছে। একটীর নাম চিবিক্রম যদ্দারা তাহার লীল1-স্বন্ধে সমন্তই সিদ্ধ হইয়াছে । 
আর একটীর নাম জীব বিক্রম ব। তটস্থ বিক্রম, যদ্দারা অনন্ত জীবের উদয় ও 

অবস্থিতি। তৃষ্ধীয় বিক্রমের নাম মায়! বিক্রম, যন্ধবার|! জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, 

কাল ও কর্ম স্তি হইয়াছে । জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগধানের 

সহিত জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের যে সম্বন্ধ 

এই সম্বস্ধের নাম সম্বন্ধ তত্ব ॥ সনবন্ধ তত্ব সম্যক জানিতে পারিলে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। 

সনথন্ধ ভ্ঞানহীন ব্যক্রিগণ কোন প্রকারে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন না । 
লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, আমি বৈষ্বদিগের নিকট শুনিয়াছি যে বৈষ্কবগণ 

তল ভাবকতার আধীন,. তাহাদের ফোন জ্ঞামের প্রয়োজন নাই । এ কথ! 



এ চতুর্থ অধ্যায় ।. . ৩৭ 
কিরূপ? আমি এর. পধ্যস্ত হয়িনাম কার্ডমে ডাব সংশ্ল করিধারই যত রি 

সন্থন্ধ জান জানিতে চেষ্ট! করি নাই। 

বাবাজী কছিলেন, বৈধ্কবের ভাবোদয়ই চরম ফল ধটে।, কিন্ত ক্ন্ধ হওয়া, 
আব্গ্তক। ধীহ্ার অভেদ ব্রঙ্ধান্ুসন্ধানকে চরম ফল জানিয়! সাধম মধ্যে ভাব 

শিক্ষা করেন, তাহাদের ভাব ও চেষ্ট! শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ গুদ্ধ ভাবের ভান, 

দাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলে গু জীবকে চরিতাখ করে, কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ 
. ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়। জানিবেন। হ্দয়ে ধাহার অতেদ 
বহ্মভাব, তাহার ভক্তিভাব কেবল লোকবঞ্চন! মাতু। অতএব শুড় ভক্ত দিগের 

সম্বন্ধ জ্ঞান নিতান্ত আবশ্ঠক । 

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন ব্রক্গ অপেক্ষা! উচ্চ তত্ব রঃ আছে | 

তগবান হইতে যদি ব্রহ্গের প্রতিষ্ঠা তাহ! হইলে জানী লোক সঞ্ল কেন ব্রহ্গত্যাগ 

করিয়া ভগবন্তজন করেন না? 

বাবাজী মহাশয় একটু হান্ত করিস্না কহিলেম ্স্ষা, চতুঃসন, গুক, নারদ, ফেব- 
দেব মহাদেব মকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন ভগবান রূপবিশিষ্ট তত্ব অতএব সীম! বিশটি তিনি 

কিরূপ অসীম ব্রহ্ষের আশ্রয় হইতে পারেন? 

বাবাজী কহিলেন, জড় জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্ত আছে তাহা € 

অসীম? এমত স্থলে ব্রঙ্গেয় অসীম হইয়া! কি অধিক মাহাত্ম্য হইল"? তগবান 

নিজ অঙ্গ কান্তিরূপ শক্িক্রমে অসীম হইয়! ও যুগপৎ শ্বরূপবিশিষ্ট । এমন আর 

কোন বন্ত দেখিয়াছেন? এই. অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান ব্রপ্ধতত্ব অত পক্ষ! 
হুতরাং উচ্চ।. একটী অপুর্ব সর্ববাকর্ষক ম্বরূপ তাহাতে সর্বব্যাপিত্ব, সর্বাজত্ব, 

সর্বশক্তিতব, পরমদয়! পরমানন পূর্ণরূপে বি্লা্ধমান । এক্সপ স্বরূপ ভাল; কি কোন 

গুধ নাই, কোন শক্তি নাই একটা অজ্ঞাত সর্বব্যাপী অন্তিত্ব ভাল? বস্তুত বর্গ 
ভগবানের নির্বিশেষ আবির্ভাব । ভগবানে নির্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব ছইই, 

সন্দররূপে ধুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে তাহায় এক অংশ মাত্র। নিরাকার, 

পির্বিকার, নির্বিশেষ অপরিভ্রেয় ও অপরিমেয় তাবটী অদুরদর্শী ব্যক্তিদের প্রি 
ভয়, কিন্তু ধাহারা সর্ধদশা তাছায! পূর্ণ তত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই পতি করেন ন1। 

বৈষ্বের! নিরাকার তত্বকে বিশেষ শ্র্ধা। করিতে পারেন ন! যেহেতু ছাহা নিত্য 

ধর্খের বিরোধী ও শুদ্ধ প্রেষেয় বিরোধী । পরমেশ্বর কৃষ্চতন্র সবিশেষ ও নির্বিিশেষ 

উভর ভত্বের ঘাশ্রয়, পরমানন্দের যু এবং সমস্ত গন্ধ জীবে আমাকর্ষক | 



৩৮ জৈব ধর্্ম। 

লা। ্রীক্চের জন্ম কর্ম ও দেহত্যাগ আছে। তাহার মুর্তি কিরূপে 
নিতা হইতে পারে? 

ব|। শ্রীকক্মৃত্তি সচ্চিদামন্দ। তাহাতে জড় সম্বন্ধীর জন্ম ,কর্ম ও দেহ- 
ত্যাগাদি নাই। 

' জা। তবে কেন মহাভারতাি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন? . 

বা। নিত্য তত্ব বর্ণনার অতীভ। শ্তদ্ধ জীৰ আপন চিগ্বিভাগে কৃঙ্চমুত্তি ও 

কষ্ণলীলা পরিদর্শন, করেন । বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতি- 

হাসের ন্তাক কাযেকাযেই বণিত হুইয়। থাকে। যীহ্ারা মহাভারতাদি গ্রন্থের সার 

গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহার! কষ্ণলীলাি যেরূপ অনুতব করেন জড়বুদ্ধি লোকের! 

্র সকল বর্ণন গুশিয়! অন্ত প্রকার অনুভব করিয়! থাকেন। 
ল!। কৃষ্ঃমূর্তি ধ্যান ক্করিন্তে গেছে একটী দেেশকাল পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদগে 

উদয় হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়। আর কি প্রকার গ্রামুর্তির ধ্যান হইতে 

পারে? 
বা। ধ্যান মলের কন্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন নাহয় ততক্ষণ ধ্যান কখন 

, চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তি তাবিত মন ক্রমশ চিন্ময় হুইয়। পড়ে; সেই মনে 

যে ধ্যান হয় তাহা অবশ্ঠ চিন্ময় । ভঙ্রমানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্চ নাম করেন 

ভখন জড় জগং আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাহার চিন্সয়। 'চিন্মর 

জগতে বসিয়া উাকৃষের দৈনন্দিন লীলা! ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবা সুখভোগ 

করিতে থাকেন। 

লা। আপনি কৃপা করিয়! এ চিদন্ুভব আমাকে প্রদান করুন। 
বা। আপান সমন্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহ 

নাম আলোচুন! করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের-মধ্যেই চিদহভব উদয় হইবে। 
যত বিতর্ক করিবেন ততই জড় বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নান রস 

উদয় করাইবেন ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হৃদয়ে প্রকাশ হুইবে। 

লা আমি ইচ্ছ। করি আপনি কপ! রি আমাকে তাহ! কি, তাহ। বলিয়া 

 দেল। 
বা। মন বাক্যের সহিত সে তকে না পাইর়! প্রতিনিবৃত্ধ হয়। ফেবল 

চিদ্দানন্দেয কনুশীলনেই : ভাহা' পাওয়া যাক্স। আপনি "বিতর্ক ছাড়িয়। 

কিছুদিন নাম করুন তাহ! হইলে আপনা আপনি সমস্ত পঙ্গেছ দুর হইবে, 

এবং আপনি আনন কাহাফেও ফোন বিষয় গর করিবেন ন!। 



চতুর্ঘ অধ্যায়।, ৩৯ 

জা। আমি জানিলাম যে হীকৃষে। শ্রদ্ধ! করিয়! তীহায় নাম রস পান কছিলে 

সমস্ত পরমাথ পার্য়া যায়। আমি সম্বন্ধ জ্ঞান ভাল করিয়া বুঝি! লইয়া 
নামাশরয করিব। : ক 

বা) এর কথা সর্বোতকই। আপনি সম্বন্ধ জ্ঞান, ভাল করিয়া অন্তর 
করুন । 

ল। ভগবত্তত্ব আমি এখন ৃবিয়াছি । তগবানই এক পরম তথব। ব্রক্ষ পর-. 

মাতা তাহার অধীন । তিনি সর্বব্যাপী হইয়াও চিজ্ঞগতে দ্বীয় অপূর্ব 
্ীবিগ্রছে বিরঞ্জিমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদ্ানন পুরুষ এবং সর্বশক্তি সম. 
ন্বিত। সকল শক্তির অধীশ্বর হইয়াও হলািনী- শক্তির সঙ্গমুখে সর্ধদ! 

প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ব বলুন। 

বা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তটস্থ বলিয়! একটা শক্তি অ'ছে। চিজ্জ- 

গৎ ও জড় জগতের মধ্যবন্তী উভয় জগতেয় সঙ্গ যোগ্য একটী তত্ব সেই 

শক্তি হইতে নিত্ত হয়। তাহার নাম জীবতত্ব। জীবের গঠন কেবল 

চিৎপরমাণু। লঘুত! প্রধুক্ত তাহা জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্ত 
শুদ্ধ গঠন পুত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমাননে চিজ্জগতের নিত্য নিবালী 
হইতে পারেন। সেই জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত অর্থাৎ চিজ্জগত, নিবাসী 
ও বদ্ধ অর্থাৎ জড় জগৎ নিবাসী । বদ্ধ জীব ছুই প্রকার উদ্দিত বিবেক ও, 
অনুদিত বিকেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমাথ চেষ্টা নাই ও পপ্ত 

পক্ষীগণ, ইহার! অনুদিত বিবেক বদ্ধ জীব। যে সকল মানব বৈষ্ণব পথাব- 
লী তাহারা উদ্দিত-বিবেক | যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও 
পরমার্থ চেষ্টা নাই। এই জন্য বৈষ্ণব সেবা ও বৈধৰ সঙ্গ সফল কর্শের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্তীয় শ্রদ্ধা অনুসারে 

উদ্দিত-বিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদদিত-প্রবৃত্তি হন তাহাতেই, বৈষণব- 
সঙ্গ সহন্ষে প্রতিঠিত হয়। অন্ুিত-বিবেক পুরুষের! শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বার) কৃষ- 

নাম করেন ন! কেবল পরম্পরা আচার অনুমায়ে কৃষ্ঃমূত্তি সেবা করেন 
সুতরাং বৈষ্ণব সন্মানের প্রতিষ্ঠ। তাহাদের হাদয়ে আনন হয় না। 

লা। কৃষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব বুঝিলাম | এখন মায়! তত্ব বুঝাই! গ্েন। 
বা। মায়! অচিৎ ব্যাপার। মায়! একটী কৃষ্ণ শক্তি । ইছার নাম অপর! শক্তি 

বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, 
শদ্রপ মায়া: কষ ও কৃষ্ণতক্ত হইতে পুরে থাকে | মায়া জড় জগ্বতের চৌঁধ 
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ভুবন, ক্ষিতি, অপ, তেগ্জ, মক্ং ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জাড়ীর দেঙে 

আমনিতবরূপ অহস্কার প্রকাশ করণরর়াছে। বন্ধগীবের সুপ ও লিঙ্গ উভয় 
দেচই মায়িক। মুক্ত হুইলে জীবের চিদ্দেছ গরিষ্ভত হয়। জীব হতদূর 
মায়াবন্ধ ততদুর কৃষ্ণবহিম্মখ। যতদুর মায়! মুক্ত ততদৃর কৃষ্ণ সাপ খ্য 

প্রান্ত। বন্ধ জীবের ভোগা্গতন স্বরূপ মাগ্গিক ব্রঙ্গাণড কৃষ্ণ ইচ্ছায় উদ্ভূত 
হুইয়াছে। এই মায়িক জগতে জীবের নিত্যবালস্থান নয়। এ জগৎ কেবল 

জীবের কারাগার মাত্র। 

ল।। প্রভে ! আপনি এখন মায়া, জীব ও কৃষ্ধের নিত্য সম্বন্ধ বলুন। 

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য ক্ষ্দাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগাঁর। 

এখানে সংসঙ্গবলে নামানুশীপণন করিয়া কৃষ্ণকুপা জমে জীব চিজ্জগতে 

নিজ লিদ্ধ চিৎ্শ্বক্ধপে কৃষ্ণচসেবা রস তোগ করেন। ইহ্কাই তিন তের 

পরস্পর নিগৃড সম্বন্ধ । এই জ্ঞান ন। হইলে ভজন কিরূপে হইৰে? 

* লাঁ। যদ্দি বিদা। চর্চাক্রমে জ্ঞান লাভ করিতে হয় তব বৈষ্ণব ভইবার পূর্যের 
ফি পাঙ্িত্যের গ্রয়োজন আছে? 

বা বৈধব হইবার জন্য কোন বিদ্য| বা ভাষা! বিশেষ আলোচন| কন্ধিতে 

হয় না। জীবের মায়! ভ্রম দূর করিবার জন্য লদগুরু সতৈষ্ণবের চরগাশ্রয় 
'ৰকর। আবশ্ঠক। তিনি বাক্যের দ্বার এবং স্বীয় আচয়ণত্বার। সম্বন্ধ জ্ঞান 

উদ্ধার করিয়! দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা। 
 জা। দীক্ষা শিক্ষার পর কি করিতে হয়? 

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণন্ুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ব। 
এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়! প্রীমন্মহা- 
প্রভু ইহাকে অভিধেয় ছত্ব বলেন। 

জর নয়নে লাহিড়ী । গুরে। ! মি আপনার প্রীচরণ আশ্রয় করিলাম । 

আপনার .মধুমাখা কথা গুনিয়। আহার সম্বন্ধ জ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
কি জানি আপনায় রুপ! বলে, বর্ণগত, বিগ্রাগত ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্ব 
ংস্কার দুর হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয় তত্ব শিক্ষ| 

দেন । | এ 

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন স্বীনত! উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ 

ইচতন্ত আপনাকে জবশ্য কৃপা করিয়াছেন । জড় জগতে আবদ্ধ হইরা 
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জীবের পক্ষে সাধুসঙগই এক মাত্র উপার । সাধু-খুরু কূপ! করিয়া ভজন শিক্ষ! 

দেন। সেই ভজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজন লাভ হয়। হরি তজনই অভিধেক়। 

লা। আমাকে বলুন কি কতিলে হরি ভান হয় । 

বা.। ভক্তিই হরি ভজন। ভক্তির তিনটী অবস্থা! । সাধন, ভাব ও প্রেম। 

প্রথমে সাধন তক্তি। সাধন করিছ্ে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাব সম্পূর্ণ 
হইলে তাহাকে প্রেম বলে। 

ল!। সাধন কত প্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয় আল্ঞা করুন্। ্ 
বা। শ্রীহরিস্তক্তিরসামৃত গ্রন্থে শ্ীরূপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় বিস্তততরূপে 

লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ। 

ও শবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ ম্মরণং পাদসেবনং | 

অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 

শববপ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অচ্চন, বন্দন, দাত, সথা, আত্মনিবেদন 

এই নবন্বিধ সাধন ভক্কি শ্রীমন্তাগবতে লিখিত হইয়াছে । এই নয় গ্ুকারকে 

ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়! চৌবটি প্রকার করিয়া! গোস্বামী পাদ বর্ণন করিয়াছেন । 

ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা! এই যে সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগান্ুগা ডেদে ছুই 
প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগানুগ! সাধন ভক্তি কেবল ব্রজজনের 

অন্থগত হুইয় তাহাদের স্ায় মানসে কৃষ্ণ সেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির 
অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন। 

ল। সাধন ভক্তিতে কিরূপে অধিকার বিচার হয়। 

ব।। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যাক্ত বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী গুরুদেব তাহাকে 

বৈধী সাধন ভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগান্ুগা ভক্তির আধকারী 

তাহাকে রাগমার্গীয় ভজন শিক্ষা! দিবেন । 

'লা। অধিকার কিরূপে জান! যাইবে ? 

বা। বাহার আত্মায় রাগতত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র শাসন মতে 
উপাপনাদি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী । যিনি ভরি 

ভজনে শাস্ত্র শাসনের বশবন্তী হইতে ইচ্ছা! করেন ন! কিন্তু তাহীর আত্মার ছুরি 
তজনে শ্বাভাবিক রাগ উদয় হইয়াছে, তিনি রাগ্ান্ুগ! ভজনের অধিকারী । 

ল/। ধ্রভে! ! আমার অধিকার নির্ণয় করুন্ তাহ! হইলে আমি অধিকার 
তত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগাহ্ুগাভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না। 

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বঝিতে 
৬ 
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পারিবেন 1 আপনার মনে এফত কি আছে যে শান্থমতে না চলিলে ভজন 

হয় না? 

লাঁ। আমিমনে করি যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট মত সাধন ভজন করিলে বিশেষ লাভ 

হয়। কিন্তু আমার মনে আজ কাল ইন্াও স্থান পাইতেছে যে হরি ভজনে 

রসের সমুদ্র আছে তা ক্রমশঃ ভজন বলে পাওয়া যায়। 

বা। এখন দেখুন শাস্ত্র বিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু। অন্তএব আপনি বৈধী 

তক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ব হৃদয়ে উদয় হইবে। এই কথা শুনিয় 

লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদম্পর্শ পূর্বক কহিলেন আপনি কৃপা 

করিয়। আমার যাহাতে অধিকার তাহাই প্রদান করুন । আমি এখন অনধিকার 

চচ্চ! করিতে চাই না। বাবাজী মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া 

বসাইলেন। 

ল। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব স্পষ্ট করিয়। আজ্ঞা করুন। 

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন| যত প্রকার ভজন আছে সর্বাপেক্ষ! 

নামাশ্রর় ভজনই বলবান। ধাম ও নামীতে তেদ নাই। নিরপরাধে নাম 

করিলে অতিশীঘ্ব সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম 

গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হুইয়! থাকে । নাম 
উচ্চারণ করিলে শ্রবণ কীর্তন উভয়ই হয়। হ্রিলীল! নামের সহিত স্মরণ 

ও মানসে পাঙমেবা, অচ্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই 

হয়। 

লা। আমায় চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে প্রতে। ! কপ করিতে বিলম্ব করিবেন না । 
বা। মঙ্থাশখ আপনি নিরপরাধে নিরস্তর এই কথা বলুন) 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম ভরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ী 

এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটা 

তুলমী মাল! প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশর. সেই মালায় উক্ত নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে কাদিতে লাগিলেন। বলিলেন প্রভো ! আজ আমি 

যে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। আনন্দে অচেতন হইয়! 

বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় তাহাকে যত্র করিয়! ধরিয! 
রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন আমি আজ ধন্ত হইলাম। 

এ প্রকার সুখ আমি কখনই পাই মাই। 
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বা। মছোদয়! আপনি ধন্ত যেহেতু শ্রদ্ধ। পূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। 
আপনি আমাকে ও ধন্ত করিলেন। 

লে দিবস লাহিড়ী মহাশয় মাল! গ্রনথণ করিয়া! নিজ কুটীরে নির্ভয়ে নাম 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুদিন আতিবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় 

এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা! করেন না. 

ছুই লক্ষ হরিনাম প্রত্যহ করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলেই দঞ্জবৎ প্রণাম কয়েন। 
পর্মনহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দৰৎ প্রণাম করিয়৷ অন্তু কাধ্য করেন। নিজ গুরু- 

দেবের সর্বদা সেবা করেন। বৃথাকথা ও কালওয়াতি গানে আর রুচি নাই। 
লাহিড়ী মাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন | 

এক দিবস খৈষ্ব্দাস-বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণান করি 

জিজ্ঞাসা কগিলেন, প্রভে। ! প্রয়োজন তত্ব কি? 

বা। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের প্রয়োজন তত্ব। সাধন করিতে করিতে ভাৰ হয়। 

ভাব পূর্ণ হইলে প্রেম নাম হইয়া থাকে । তাহাই জীবের নিত্য ধর্শু, নিত্যধন 

ও চরম প্রয়োদন | সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ । 

প্রেম অপেক্ষ/ আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ। , 
প্রেম চিন্মক্ তত্ব । আনন্দ ঘনীভূত হইয়। প্রেম হস়্। 
লগা) (কাদিতে কাদিতে ) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব? ' 

ৰা। (আলিঙ্গন করিয়!) দেখুন স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাধন ভক্তিকে 
ভাবতক্তি করিয়াছেন । আর কিছু দিনেই কৃষ্ণ আপনাকে অবস্থ কৃপা করিবেন। 

এই কথা গুনিয়! লাহিড়া মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়! বলিতে লাগিলেন 

আছ! 1! গুরু ব্যতীত আর বস্তু নাই। আহা ! আমি এতদিন কি করিতে- 

ছিলাম । গুরুদেব আমাকে অপার রূপ! করিয়া! বিষয় গর্থ হইতে উদ্ধার 

করিলেন । 

পঞ্চম অধ্যায় । 

বৈধী-ভক্তি নিত্যধর্ম, নৈমিত্তিক নয়। 
লাহিড়ী মহাশগ্রের শাস্তিপুরের ৰাটীতে অবেক লেক জন। ছৃইটা সন্তান 

লেখাপড়। শিখিয়! মানুষ হইয়াছেন । একটীর নাম চহ্্রনাথ তাহার বয়স প্রায় ৩৫ 

বৎসর । ঠিনি জমিদারী ও গৃহের লমন্ত কাধ্য নির্বাহ করেন। চিকিৎলাশাস্ত্রে 
পণ্ডিত । ধরছে সম্বন্ধে ফোন ক্লেশ স্বীকার করেল ন1। হ্রাহ্মণ সমাজে ভুত 
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সম্বান। দাস দালী দ্বারযান্ প্রভৃতি রাখিয়া! গৃহকাধ্য সম্মানের সহিত নির্বাহ 

করিতেছেন । দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্তারশাস্ত 

ও শ্ৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়! বাটীর সম্মুখে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন পুর্বক ১*।১৫টা 
ছাত্র পড়াইয়! থাকেন ইহার উপাধি বিগ্যারত্ব। 

একদিবস শীন্তিপুরে একট! রূব উঠিল যে কালীদাস লাহিড়ী তে লইয়। 

বৈষব হুইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্বত্র এই কথা । কেহ কেহ কহিতেছে 

যে বুড়ে বয়সে ধেড়ে রোগ। এতদিন মানুষের মত থাকিয়! এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত 

হইয়াছে । কেহ বলিতে লাগিল, ভাল, এ আবার কি রোগ। ঘরে হুখ আছে। 

জাতিতে ব্রাহ্মণ । পুত্র পরিবার শ্ববশে। এমত লোক কেন কোন দুঃখে ডেক 

লয়? কেহ বলিল ধন ধর করিয়! এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই 
শেষে হয়। কোন কোন শি লোক বলিলেন যে কালিদাস লাহিড়ী মহাশর 

পুধ্যাত্ব বটে। সংসারে সমন্তই আছে অথচ হরিনামে শেষে রত্তি হইল। এইরূপ 

কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়। দেবী বিপ্বারত্ব 

মহাশয়কে কহিলেন। 

বিষ্ভারত্ব বিশেষ চিস্তান্থিত হইয়া দাদার নিকট গমনপূর্ধক কহিলেন, দাদ। 

বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়া 

গোক্রমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাহার সঙ্গদোষ হুইয়াছে। গ্রামে ত আর কান 

পাতা! যায় ন।। ্ 

চন্দ্রনাথ বলিলেন তাই ! আমিও কিছু কিছু কথ! শুনিয়াছি আমাদের ঘরট! 

এত বড় কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না। জদ্বৈতপ্রভুর 

ংশকে আমরা খনাদর করিয়া আসিয়াছি। এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস 

অন্দরে চল। মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচিন! করিয়া যাহ। হয় কর। 

| দোতাল। বারান্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদ্দাস আহার করতে বাঁসয়্াছেন একটী 

বিধব! ব্রাহ্মণের কন্া পরিবেশন করিতেছেন । গৃহিণী ঠাকুরাণী বসিয়! তাহাদিগকে 
ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন মা! বাবার কথা কিছু গুনিয়াছ ? 

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন কেন কর্তা ভাল আছেন ত? তিনি হবিনামে মত্ত 

হই প্রীনব্ীপে আছেন । তোমরা কেন তাহাকে এখানে আন ন1। 
দ্নেবীদাস কহিলেন মা! কর্তী ভাল আছেন কিন্ত যেনূপ গুনিতেছি 

তাহাতে তাহার ভরল! কমার নাই। বরং তাহাকে এখানে আনিলে আমাদের 
সমাজে পৃতি হইতে হইবে। | 
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মাতাঠাকুরানী জিজ্ঞান! করিলেন কর্তার কি হইয়াছে । আমি সেদিন বড় 

গোস্বামীদের বধূর সহিত গঞ্জাতীরে অনেঞ্ষ কথাবার্তা করিয়াছিলাম | তিনি 

কহিলেন আপনার কর্তার বিশেষ কুমঙ্গল হইয়াছে । তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে 

বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন । 

দেবীদাস কহিলেন সন্মান লাত করিয়াছেন, আমাদের মাথ। করিয়াছেন! 

এই বুদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া! আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, না এখন ভিনি 

কৌপীনধাদীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের উচ্চবংশে ক্ষলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। হান্নরে কলি! এন্ড দেখিয়! শুনিয়! বাবার কি বুদ্ধি হুইল ? 

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন তবে তীছাকে এখানে আনিয়! একটা গত স্থানে 
রাখ এবং বুঝাইয়। সুঝাইয়। মত ফিরাইয়। দেও। . 

চন্দ্রনাথ বলিজেন ইহ বই আর কি করা যাইতে পারে? দেবী ২৪ চট লোক 

সঙ্গে গোদ্রমে গোপনে গোপনে শিয়! কর্থা মহাশয়কে এখানে আনুন। 

দেবী কঠিলেন, আপনার। ত জানেন বর্তা। মহাশয় আমাকে নাস্তিক ব্লক 

অনাদর করেন। আনি গেলে পাছে কোন কথ| না কন তাহাই ভাবিতেছি। 

দেবীদাসের মামাত ভাই শত্তুনাথ কর্তার প্রিয় । শডুনাথ কর্তার মঙ্গে সঙ্গ 
থাকিয় অনেকদিন দেবা করিয়াছে। স্থির হইল বে দ্বেবীদাল ও শ্তুনাথ ছুই 
জনে গোদ্রমে যাইবেম। গ্োদ্রমে একটা ব্রাঙ্ষণ বাটীতে বাসা স্থির করিবার 

জন্ত একটী চাকর সেই দিবলেই প্রেরিত হইল। 

পরদিবস আহারান্তে শস্তুনাথ ও দেবীদাল গোদ্রম যাত্র/ করিলেন। নির- 

পিত বাটীতে শিবিকান্যয় হইতে তাহারা নাবিয| বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন। 

তথায় একজন পাঁচক ব্রাহ্মণ ও ছুইটী সেক রছিল। | 

সন্ধ্যার সময় দেবীদাল ও শস্ভুনাথ ধীরে ধীরে উগ্রহার কুঙজে বাজ জ্করিলেন। 

দেখেন যে শ্রীন্থরতি চবুতারার উপর একটি পত্রামনে কর্তী মহাশয় বপিয়।, চক্ষু 
মুদ্রিত করত মালা লইয়! হরিনাম করিতেছেন । দ্বাদশ-ভিলক সর্বাঙে শোড। 

পাইতেছে। শল্ভুনাথ ও দ্বেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতারার উপর উঠিয়া কর্তা 
মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। . লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন 
উন্মীলন করডঃ কিলেন কেনরে শন্তু এখানে কি মনে করিয়া! আসিয়াছিদ্? দেবি 
তাল আছত? 

উভয়েই নম্ভাবে টি আগনকার াপী্বাদে আমরা সকলেই ভাকা 
আছি 1 দি 8 ৭? রিয়া 
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লাহিড়ী মকাশয় জিজ্ঞাস] করিলেন তোসয়া কি আহারাদি করিষে? 

তান্কারা উভগ্নে বলিলেন আমর! বাল! করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিত্ত 

করিবেন না । 

এমত সময়ে জীপ্রেমদাস বাৰাজীর মাধবী মালতী মণ্ডপে একটী হরিধ্বনি 

হুইল। শ্রীবৈধবদাস হাবাজী নিজ কুটায় হইতে বাহির হইয়া! লাহিড়ী মহাশয়কে 

জিজ্ঞাস! করিলেন ভীপরমহংল খাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধবনি কেন হুইল। 

লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্বদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন । দেখেন ষে, 
অনেকগুলি, বৈষ্ণব আসিয়া হরিধবনি ছ্গিয়। বাবাজী মহাশলপকে গ্রদ্িণ 

করিতেছেন | ইহারাও তথায় উপস্থিত হইলেন । সকলেই পরমহংস বাবাজী 

মহাপয়কে দ্বৎ প্রণাম করিয়! মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শল্তুনাথ 

মগডপের় একপার্থে “ হংস মধ্যে বকো। যথা! * বসিয়া থাকিলেন। 

একজন :যৈষ্ধ বলিয়া উঠিলেন আমর! কণ্টক নগর হইতে আনিয়াছি। 

উনবন্ধীপ মায়াপুর দর্শন এবং পরমহংস ৰাবাজী মহাশয়ের চরণ রেণু গ্রহণ কর! 

আমাদের মুখ্য তাৎপর্য । পরমহ্থংস বাবাজী মহাশর লঞ্গিত হইয়। বলিলেন 

& আমি অতি পাঁমর, আমাকে পবিদ্র করিবার জন্য আগনাদের আগমন । * 

গতি অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ হুইল যে তাহার! সকলেই হরিণ গানে 

পটু । তৎক্ষণাৎ মৃধঙ্গ করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্তদিগের মধ্যে 

একটা প্রাচীন ব্যক্তি নিক্ললিখিত প্রার্থনা! পদটী গান করিতে লাগিলেন ;-- 

| শ্রীকষ্ণটচৈতন্ত চক্র প্রভূ নিত্যাননা | 
গদাই অঙৈভচন্্র গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

অপার কক্ুণাসিদ্ভকু বৈষ্ণব ঠাকুর 

মো হেন পামকে দয়া করহ প্রচুর ॥ 
জাতি বিদ্যা! ধন জন মদে মন্ত জনে। 

উদ্ধার কর হে নাথ কৃপা বিতরণে ॥ 

কনক কাখিনী লোভ প্রন্তিষ্ঠী বাসন|। 
ছাড়াইয়া শোধ মোরে এ মোর প্রাধন। ॥ 
বাষে কুড়ি জীবে গা বৈষণবে উল্লাস। 

দয়া করি দেহ মোয়ে ওহে কৃষ্তদাস। 

ভোমার চরণ ছায়া এক মার আশ] । 
-. জীবজে মনধণে মা আদার সশ্সা ॥ 
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এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটি রান পদ 
তিনি গান করিলেন ;-- 

মিছে মায়া বশে, সংসার সাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি। 

করুণ! করিরা, দিয়া পদছায়া, আমারে ভারিলে তুমি॥ 
গুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর। 

তোমার চরণে, সঁপিরাছি মাথা, মোর হংথ কর দূর । 

জাতির গৌরব, কেবজ রৌরব, বিদ্যা সে অবিষ্া কল! । 

শোধিয়া আমায়, নিতাই চরণে, সপছে যাউক জালা ॥ 

তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়, শ্কুরুক যুগল নাম। 

কহে কালীদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক জীরাধাশ্তাম ॥ 

এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 
অবশেষে “জাগুক্ শ্রীরাধাশ্াম” এই অংশটা গুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে 

উদ্দগড নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কএকটী ভাবুক বৈষব প্রেমে 
অচেতন হইয়া পঁড়িলেন তখন একটী কি অপূর্ব ব্যাপায় হইল তাহ! দেখিয়া 

দেবীদাস মনে, মনে বিচার করিলেন যে তাহার পিত। এখন পরমার্থে মগ্ন 
হইয়াছেন । তাহাকে বাটা লইয়া! যাওয়! কঠিন হইবে। প্রায় মধাক়াত্রে & 
সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই পর্ম্পর অভ্যর্থন! পূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন' 
করিলেন। দেবী ও শল্ভু কর্তার আজ্ঞা লইয়া! নিজ্ বাসায় গমন করিপেন। 

পর দিবস আহারান্তে দেবী ও শন্তু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে প্রবেশ 
করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দ্বণ্ডরৎ করিয়! দেবীঙগাস বিদ্যায় নিবেদন 

করিলেন । 

আমার প্রার্থনা এট যে আপনি এখন শাস্তিপুরের বাটীতে থাফেন। 
এখানে বছবিধ কষ্ট হইতেছে । বাটাতে আমরা সকলে আপনার সেবা ঘরিয়! 

নুখী হইৰ। আন্ত করেন ত' একটা নিরঞ্জন খণ্ড আপনার জন্ত প্রন্তত কর! 
যায়। 

লাহিড়ী যহাশয় কহিলেন তাহ! মন্দ নয়, কিন্ত এস্ানে যেয়প সাধু 

সঙ্গে আছ শাস্তপুরে সেরূপ হইবে ন।। দেবি, তুমি জান শাস্তিপুরের লোকের! 

যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয় পে স্থানে মগ্ুষ্যের বাসের স্থুখ নাই। 'নেফ- 

গুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তবার়ের সংসর্গে তাহাদের বুদ্ধি অসরল 

হইয়। পড়িয়াছে। পাভলা কাপড়, লম্বা লব! কথা ও বৈষ্ঃধ নিন্দা এই ভিপটী 
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শাস্তিপুর বাসীদিগের 'লক্ষণ। প্রভূ অধৈতের ব'শধরের! তথার কত কণ্ে 

আছেন। সঙ্গ দোষে তীহ্ারাও গার মহাপ্রভুর বিরোধী । ছতএব আমাকে 

তোমরা এই গোত্রম ধামেই যত্ব করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা । 

দেবীদ্দান কহিলেন পিভঃ! আপনি যাস! বলিতেছেন সত্য । আপনি 

'শান্তিপুরের লোকের সহিত কেন ৰাবহার করিবেন । নিজ্জন খণ্ডে আপনার শ্বধর্মন 

আচরণপূর্ববকক সন্ধয। বদনাদি করিয়া! দিন যাপন করিবেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্শাই 

ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা আপনার মতা মহাত্মা লোকের 
কর্তব্য । 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন বাবা ! সে দিন আর নাই। কএক মাস সাধুসঙ্গ 
করিয়। ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া! আমার মত অনেকটা পরিবর্তন 
হইয়াছে । তোমরা যাহা নিত্যধর্দ বল আমি তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম বলি। 

হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধম্্দ । সন্ধা! বন্দনাদি বস্ততঃ নৈমিত্তিক ধর্ম 

* দেবীদাস কহিলেন । পিতঃ।! আমি ফোন শাস্ত্রে এপ দেখি নাই। 

সন্ধ্া। বন্দনা কি হরি ভজন নয়। যদ্দি হরি ভজন হয় তবে তাহাও নিত্যধর্ম। 

সন্ধ্যা বন্দনাদির সহিত কি শ্রবণ কীর্ভনাদি বৈধী ভক্তির কোন গ্রভেদ আছে? 

লাহিড়ী মহাশর বলিলেন, বাপু! কর্সকাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি ও বৈধী 

ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম কাণ্ডের সন্ধ্যা বন্দনাদি মুক্তিপাভের জন্ত 

অনুষ্ঠিত হয়। হরি ভঙ্জনের শ্রবণ কীর্তনাদ্দির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে 
সকল শ্রবণ কীর্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও মে সকল কেবল বহির্শুখ 

লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্ত। হরি ভঙ্গনের হরি সেবা ব্যতীত অন্য কপ 

নাই। হরিভজনের রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল। 

দেবীদাম কহিলেন পিতঃ! ভবে হরি তনের অঙ্গ সকলের গৌণ ফল আছে 
বলিয়। মালিতে হইবে। ও 

লা। সাধক ভেদে গৌণ ফলআছে। বৈষ্ণবের সাধন তক্তি কেবল সিদ্ধ 
ভক্তি উদয় করিবার জন্ত | অবৈষ্ণবের সেই সকল- অঙ্গ সাধনে দুইটি তাৎপর্য 

আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ | লাধন ক্রিয়ার আকার ভেদ দ্বেখা যায় না। 
কিন্তু নিষ্টাভেদই মূল। কর্মানে কৃষ্ণ পূজা কবিয়। চিত্ত শোধন ও মুক্তি অথব! 
ক্বোগ শাস্তি ব| পার্থিব ফল পাইয়! থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পুজার! কেবল 

কষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কন্দাদি৫ের একাদশী ব্রতে পাগ নষ্ট হয়। 
ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের স্থার! ছরিভক্তি বৃদ্ধি হয়? মেখকত ভেদ! কর্দাঙ্গ 
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ও ভক্তাঙ্গের যে সুগ্কম ভেদ তাহা কেবল ভগবৎ কূপ! হইলেই জানা! যায়। 

কর্মীগণ গৌণ ফলে আবদ্ধ হন। তক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার 
গৌণ ফল আছে-সে সকল ছুই প্রকার মাত্র, ভূক্তি ও যুক্তি। 

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহায্মা বর্ণন করিয়াছেন ? 

লা। জগতে ছুট প্রকার লোক অর্থাৎ উদ্দিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক |. 

অগ্ুদিত-বিবেক বাক্কিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে কোন সংকার্ধা 

রুরে না। তাহাদের জন্ত গৌণ ফলের মাহাত্ম বর্ণন। শান্তের এ তাৎপর্ধয 

নয় যে তাহারা গৌণ ফলে সন্ত থাকৃক্। শাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে গৌণ ফল 
দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বল্লকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখা ফলের পরিচয় ও ক্রমে 

তাহাতে রুচি হইবে। 

দে। স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদ্দিত-বিবেক? 

লাঁ। না তাহার! স্বয়ং মুখ্য ফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনরিত- 

বিবেক লোকের জন্ত তাহারা ব্যবস্থা করিরাছেন। 

দে। ফোন (কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথ! দেখা যায়, মুখা ফলের 
উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপধ্য কি? 2 

লা। শাস্ত্র মামব্দিগের ত্রিবিধ অধিকার ভেদে ত্রিবিধ। সত্বগুণ 'বিশি 

মানবের জন্ত সাত্বিক শান্ত্র। রজোগুণ ৰিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র । 

তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের জন্ত তামসিক শান্তর । | 

দে। তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপাক্গ 

দ্বার! নিয়াধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে? 

ল!। মানবগণের অধিকাক্স ভেদে স্বভাৰ ভেদ ও শ্রদ্ধা ভেদ । তামদিক মানবের 

স্বভববর্তঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। রাজনসিক মানবের স্বভাববশতঃ রাজসিক শাস্ত্রে 

দ্ধ! | সাৰিক জনের শ্বভাবত সাত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধ! | শ্রদ্ধাহসারে সহজেই 

বিশ্বাস হইয়! থাকে | শ্রদ্ধার সহিত শিজ অধিকার মত বর্ম করিতে করিতে 

সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে । উচ্চাধিকার জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় 

ও তছুচিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধ! হয়। শান্ত্রকারের! অভ্রাস্ত প্ডিত ছিলেন । শাস্ত্র এপ 

গঠন করিয়াছেন, যে শ্বী্ন অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশ উচ্চ অধিকার জন্মে। 

পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রে এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা । শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের 

হেতু । জীমস্তগবাদগীতা। শাস্ত্রই লকলপ্রকার শাশ্ত্রেত্ধ মীমাংসা তাহাতে, এই 

সিদ্ধান্ত স্পট আছে। 

1 
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দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শান্ত্র অধ্যপ্নন করিয়াছি। কিন্তু অন 
আপনার কৃপায় একটী অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য বোধ হুইল। 

ল। শ্রীমন্তাগবতে পিখিত আছে £-- 

অণুভাশ্চ নুহজ্াশ্চ শাস্প্েভাঃ কশলো নর | 

সর্ববতঃ সাঃমাদগ্ঠাৎ পুম্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥ 

বাপু, আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের নিন্দা 

করিনা । কেননা অধিকার নিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই । সকলেই আপন আপন 

অধিকারে থাকিয়| কার্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি 
তর্কশান্ত্র ও কর্মশান্ত্রে পঙ্ডিত আছ। অতএব তোমার অধিকার-গত-বাক্যে 

তোমার দোষ নাই। 

দে । আমার যত্তদূর জান! ছিল তাহাতে বোধ হইত যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পণ্ডিত 
নাই । বৈষ্ণবগণ কেবল শাস্ত্রের একাংশ দ্েেখিয়! গৌড়ামি করিয়। থাকেন । কিন্তু 

আবুপনি আর্জ যাহা বলিলেন ইহাতে বোধ হয় যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী 

লোক আছেন। আপনি কি ইদানী কোন মহাত্মার নিকট শান্তর অধ্যয়ন 
করিতেছেন? 

লা।. বাপু! আমাকে আজকাল গোড়া বৈষ্ব বা যাহ! বলিতে ইচ্ছ। হয় 

'বল। আমার গুরুদেব ত্র অপর কুটারে ভজন করেন। তিনি সর্বশাস্ত্রের 

তাৎপধ্য আমাকে বলিয়াছেন, ভাহাই তোমাকে বপিলাম। তুম যদি তাহার 
চরণে কিছু শিক্ষ। করিতে চাও ভক্কিভাবে ত্তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। চল আমি 

তোমাকে তাহার পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়। লাহিড়ী মহাশয় দেবী 

বিস্ারত্ুকে শ্রীবৈষবদাসের কুটারে লইয়। তাহাকে পরিচিত করিয়া! দিলেন। লাছিড়ী 

মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়! নিজ কুটারে আপিয়! মাম করিতে লাগিলেন । 

প্রীবৈ।' বাবা! তোমার পড়া! শুনা কি হইয়াছে? 
দে। তায় শাস্ত্রের মুক্তিপাদ ও গিদ্ধান্ত কুন্ুমা্জনী পর্যন্ত পড়িয়াছি। স্থৃতি 

শাস্ত্র সমস্ত গ্রস্থই পড়িয়াছি। 
শ্রীবে। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরিশ্রম দির 71 শান্তে যে পরিশ্রম 

ফরিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও ? 

€দ। অত্যন্তুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ। এই মুক্তির জনতা সব্বদ। প্রয়াস ক্র 

উচিত । আমি শ্বধর্ম নিষ্ঠার সহিত সেই যুক্তিই অস্বেষণ করিতেছি । 

এলীবৈ। হা এককালে আমিও এ সকল গ্রন্থ পড়িয়! তোমার স্যার মুমুক্ষু ছিলাম। 
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দে। মুমুক্ষতা ফি পরিত্যাগ করিয়াছেন? 

শ্রীবৈ। বাবা! বল দেখি, মুক্কির আকার কি? 

দে হ্যায়শান্ত্রের মতে জীব ও ব্রদ্ধে নিত্যতেদ্ আছে অতএব গ্ায়ের মতে 

কি প্রকারে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় তাহা! স্পষ্ট নাই। বেদাস্তমতে অভেদ 

রহ্গান্থসন্ধানকে মুক্তি বলে । তাহাই একপ্রকার স্পষ্ট বুঝ! যায়। 
শুবৈ। বাবা! আমি ১৫ বৎসর শাঙ্করী বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়। কএক 

বৎসর সন্গাল করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্ত অনেক যদ্র করিয়াছি। শহ্বরের 

মতে যে চাঁরিটী মহ্াবাক্য তাহ! অবলশ্বন পূর্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়া 

ছিলাম। পরে সে পন্থা অর্ধবাচীন বলিয়! পরিত্যাগ করিয়াছি। 

দ্বে। কিসে অর্বাচীন বলিয়া জানিলেন? 

শাবৈ। বাবা! কৃত্তকম্মা লোক নিজের পরীক্ষা! সহজে অপরকে বলিতে 

পারেনা । অপরে তাহাই বা কিন্ধপে বুঝিবে? ৰ 

দেবীদাস দেখিলেন যে শ্রবৈষ্বদীস মহাপগ্ডিত, সরল ও মহাবিভ্। 

দেবীদাস বেদাস্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন যদি ইনিক্ুপা করেন তবে 
আমার বেদান্ত, অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আমি কি. বেদাস্ত 

পড়িবার যোগ্য ? 

আবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে তুমি 

অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার। 

দে। আপনি কপ! করিয়া যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি। 

শ্রীবৈ। আমার কথ! এই যে আমি আঅকিঞ্চন বৈষ্বদাস। পরমহংস 
বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়! সর্বদা হরিনাম করিন্তে বলিয়াছেন, আমি 

তাহা করিয়া থাকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ জগদগ্রু রীন্বরূপ গোস্বামী 

বৈষ্কবদিগকে শারীরক ভাষা পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়! 

আমি আর শাঙ্কর ভাষ্য পড়ি ন। বা পড়াই না। তবে জীবলোকের আদি গুরু 

শ্ীশচীননন শ্রীসার্বভৌমফে বেদান্ত সুত্র ভাষ্য বলিয়াছেন তাহা এখন ও অনেক 

বৈষ্ণবের নিকট কড়চা! আকারে লেখা আছে । তাহা তুমিনকল করিয়! 

লইয়া পড় ত আমি তোনার সাহাধা করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপন্লীবাসী শ্রীমৎ 

কবিকর্ণপুয়ের গৃহ হুইত্তে উত্ত-কড়চ। আমাইয়া লও | 

দে। আমিযত্ব করিব। আপনি বেদাস্তে মহা পঞ্ডিত। আপনি সরঙ্গতার 

সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণব তাষ্য পড়িয়া বেদাস্থের বাথ অথথ পাইব কিন! £ 
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শ্রীবৈ। আমি শাঙ্বরভাব্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাধাপ্রভূৃতি কএকখানি 
ভাষ্য পড়িয়াছি। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শ্রীগোপীনাথাচাধ্যের প্রদত্ত মহা প্রভুর হজ 

ব্যাখা! পড়িক্ন! থাকেন ডাহা! আপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু (দথি নাই। ভগবৎ 
কৃত হৃত্রাথে কোন মত-বাদ নাই । উপনিষদ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ কর! যায় 

সে সমুদর যথাযথ এ হৃত্রব্যাখ্যায় পাওয়! যায়। শৃত্র ব্যাখ্যাটা কেহ যদি রীতিমত 

গ্রন্থিত করেন তাহাহইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বৎ সভায় আদৃত হইবে না। 

এই কথ! শুনিয়! দেবী বিষ্তারত্র উল্ললিতচিত্তে শ্রবৈষুবদীসকে দণ্ডবৎ 

গ্রণাম করিয়। পিতার কুটীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমস্ত কথ! 

নিবেদন করিলেন । পিত! আহ্লাদিত হুইয়! বলিলেন দেবি! অনেক পড়িয়াছ 

শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদগতি অন্বেষণ কর । 

দে। পিতঃ! আমি অনেক 'আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রম হইতে লইয়। 

যাইবার ভন্ত আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটা গেলে সকলেই চরিতার্থ 

হুনন। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে আপনার চরণ একবার দর্শন করেন । 
লা। আমি বৈষ্ণব চরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ভক্তি- 

গ্রতিকৃল গৃহে আর গমন করিৰ না। তোমরা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে 

আমাকে লইয়! যাইবে। 

' দে। পিতঃ! এ কথাট! কিরূপ আজ্ঞা করিলেন। আমাদের গৃহে ভগবৎ- 

সেবা আছে। আমর হরিনামের অনাদর করি না। অতিথি বৈষ্ণব সেবা 

করিয়! থাকি । আমরা কি বৈষুৰ নই। 

ল। হদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়! ও তোমাদের ক্রিয়াতে এক্য আছে তথাপি 
ভোমর! বৈষৰ নহ। 

দে। পিত্ত: ! ক হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি? - 

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়! নিত্যধর্মম আশ্রয় করিলে বৈধব হইতে পায়। 

দে। জামার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়া! মীমাংস! করিয়া 

দিন। বৈষ্বের! যে শ্রবগ, কীর্তন, প্মরণ, পাদ-মেৰন। অর্চন, বদন, . দন্ত, 

সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতে - ও যথেষ্ট জড় মিশ্র কর্ম আছে। সে 

সকল বা কেন নৈমিত্তিক ন1 হয়। এ বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি। 

শ্ামূতি সেবা, উপবান, জড় দ্রব্যের ছার! পুজ। এ মমস্তই স্থল, কিরূপে নিত্য 

হইতে পারে। টি এ 

ল!। বাপু! এ কথাট! বুঝিতে আমারও অলেক দিন লাগিয়াছিল্ল | তুমি 
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তাল করিয়! বুঝিক্না লও | মঞ্কুধা ছুই প্রকার প্রহছিক ও পান্সমার্থিক | অর্ক 

মানবগণ কেবল এ্রহিক সুখ, ট্রহছিক মান ও হক উন্নতি অনুলন্ধান করে। 
পারমাথিক মানবগণ তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশান্ুগত, জ্ঞান-নিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। 
সিদ্ধিকামী লোকগণ কঙ্খু কাণ্ডের ফলভোগে নিরত। কন্ধের সবার! অলৌকিক ফল 
উদয় করিতে চার। যাগ, যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায় | ইহাদের 
মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি কর্মুৰশ । বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ প্র শ্রেণীভূক্ত | জ্ঞান-নি 

ব্যক্তিগণ জ্ঞানচচ্চার ছারা আপনাদের তক্গত| উদর করিতে যত্ব করেন । ঈশ্বর 
বলিয়! কেহ থাকুন ন! থাকুন, উপারকালে একটী ঈশ্বর কল্পন। করত তাহার তক্তি 

করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাইয়! থাকেন । জ্ঞান ফল পাইলে আর উপায়- 
কালীয় ঈশ্বরের আবশ্তাকতা থাকে না | ঈশভক্তি ফলকালে ভ্ঞানাকারে পরিণত। 

এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্কির নিত্যত! নাই । ঈশাহুগ্ত পুরুষেরা তৃতীর 

শ্রেণীর পারমাথ্থক ৷ ইঞারাই বস্তুত পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইঠ্াদের মতে 

একটী অনাদি আনস্ত ঈশ্বর আছেন । ভিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি 

করিয়াছেন! জীব সকল তাহার নিভ্যদাস। তাহার প্রতি নিতা আগ্ছগত্য 

ধর্মই জীবের নিত্য ধন্্ম। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না|. .কশ্বন্ধার 
জীবের কোন নিতা ফল হুয় ন1। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয় । 
অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেব। করিলে ঈশ্বরের কূপাতেই জীবের সর্ধার্থ পিদ্ধি 

পৃর্বকার ছুই শ্রেণীর নাম কর্মকান্তী ও জ্ঞান কাণ্ী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশ 
ভক্ত । জ্ঞানকাণ্ডী ও কম্মকাণ্তী কেবল আপনার্দিগকে পারমাথিক বলিয়া! অভি- 

মান করে। বন্ততঃ তাহার! এ্রহ্িক | অতএব নৈমিত্তিক । তাহাদের হত 

প্রকার ধর্ম চচ্চ1 গমস্তই নৈমিত্বিক। 
সম্প্রন্তি শৈব, শক্ত, গাণপত্য ও সৌয় ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীম। 

ইহার! যে শ্রবণ কীর্তনাদি করে সে কেবল মুক্কি ও অবশেষে অভেদব্রক্ষ সম্পত্তি 
পাইবার আশায় করিয়। থাকে । যাছাদের শ্রবণ কীর্তবনাদিতে ভূক্তি যুক্তি আশ! 
নাই, তাহার! সেই সেই মূর্তিতে বিষু সেবাই করিয়া! থাকেন । ভগবস্র্্ি নিত্য 

চিন্ময় ও সর্বশক্তিসম্পন্ন । উপাস্য শুত্বকে যদি ভগবান না বল! যায় তবে 

অনিত্যের উপাসন| হয়| বাপু! তোনাদের যে ভগবন্মর্তি-সেবা, তাহাও 

পারমািক নয়। কেননা ভোমরা ভগবানের নিভারর্তি শ্বীকার কর ন1। 

অতএব ঈশান্থগত নও। এখন কৌণ হয় তি মিত্যও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ 
জানিন্তে পারিলে?. | 
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দে। হা, যদি ভগবদ্ধিগ্রহকে নিত না বল! যায় এবং ্রবিগ্রছথের অচ্চন 

কর! যায়, তাহা হইলে নিতা বস্তর উপালন। হয় না। নিত্য বস্তুর উপাসন! 

ত্বারা অন্য প্রকার নিত্য তত্বের কি অনুসন্ধান হয় না । | 

লা। ভইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধন্্ বলিতে পার না | 

বৈষ্ণব ধর্মের নিত্য বিগ্রন্থে মচ্চ নাদি নিত্য ধর্ম। 

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পুজ। কর! যায় তাহ! মানবকৃত মুর্তি । তাহাকে কিরূপে 

নিতা মুর্তি বালব ? ্ 

লা । বৈষ্ণব পৃজ্য বিগ্র্ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান ব্রন্গের ন্টায় নিরাকার 

নন। তিনি লচ্চিদাননাঘন বিগ্রহ সর্ধশক্তিবিশিষ্ট । সেই শ্রীমতি পুজনীয়। 
সেই শ্রীমূর্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদয় হয়। মন 

হইতে নির্দিত শ্রীমূর্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবিরভত হইয়া পড়ে । তখন ভক্ক 
তদষ্টে হৃদয়ে যে চিন্ুয় মূর্তি দেখেন তান্ার সাহিভ শ্রীমূর্তির একতা করিয়া 

থাঁকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পুজিত বিগ্রহ দেরূপ নয়। তাহাদের মতে একটা 
পাথিব তত্বে ব্রদ্গতা কল্পিত হইয়। পুজা) কাল পধ্যস্ত উপস্থিত থাকে | পরে সে 

ম্তি গাথিব বন্ত বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ় রূপে উতয় মতের অচ্চনাদির 
ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণব দীক্ষ। পাওয়া যায়, তখন 

ফল দৃষ্টে এই পাথক্যের বিশেষ উপলব্ধি হইয়! পড়ে । 
দে। আমি এখন দেখিতোছি বৈষখদের কেবল গৌড়ামি নয় | তাহারা 

অত্যন্ত হুক্দ্শী। শ্রীমূত্তি উপাসনা! ও পাখিব বস্তি ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর 

অত্যন্ত পৃথক । কাধ্যে ভেদ কিছুই দেখিনা । নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। 

এ বিষয়ে আমি কিছুদিন চিস্ত। করিব। পিতঃ! আমার একটা গুধান থটক! 

মিটিয়া গেল। এখন আমি জোর করিয়! বপিতে প্রারি যে ভ্ঞানবাদীদিগের 
উপাসনা ফেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা| মাত্র । ভাল একথা! আবার আপনার 
শ্চ়ণে নিবেদন ক্করিব। এই বলিয়া তখন দেবী বিদ্যারত্ধ ও শত্ভু নিজ বাসায় 

চলিয়া! গেলেন । অপরাহ্থে উভয়ে আলিয়! ছিলেন, বটে, কিন্তু সে সব কথার 

অবকাশ ছিল না । নাম গানে সকলই স্থখলাভ করিয়াছিলেন । 

পরদিন অপরাহ্ণ পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন | দেবী 

বিদ্যারত্ব ও শল্তু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন | এমত সমন্ন ব্রাহ্মণ 

পুষ্ধরণীর কাজী আমিয়। উপস্থিত হইলেন । কাজীকে দেখিয়! বৈধ্বর্গণ সম্মান 

করিয়। উঠিলেন। কাদী ও পরমানদ্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যথন! করিরা . ম্পে 
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বদিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন আপনারা ধন্ত যেহেতু আপনার! শ্রী হীমহ।- 

প্রভূর রুপাপাত্র ্াদকাজীর বংশধর। আমাদিগকে কৃপা করিবেন | কাী 
বগিলেন, শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদে আমরা বৈষ্বগণের কুপাপাত্র হুইয়াছি। 
আমাদের গৌরাঙ্গঈ প্রাণপতি। তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম না করিয়া আমরা 

কোন কার্য করিনা । 

লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভ্ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিজেন । তিনি ফোরাখ সর়ি- 

.ফের ৩০ সেফারা সমুদার় পর্িয়াছেন। ন্ফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচন! করিয়!- 

ছেন। তিনি কাজী মহ1শয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনাদের মতে মুক্তি কি? 

কাজী কহিলেন আপনার! যাঙ্কাকে জীব বলেন ত্বাহাকে আমরা ক বলি। 

সেই রু দ্বই অবস্তায় থাকে অর্থাৎ রু মুজর্রদী ও রু তর্কীবী। যাহাকে 
আপনার! চিৎ বলেন তাহাকেই আমর মুজররদ বলি। যাহাকে আপনারা 

চিৎ বলেন তাহাকে আমরা জিসম্ বলি। মুজর্রদ্ দেশ ও কালের অতীত । 

জিসম্ দেশও কালের 'অধীন। তর্কীবি রু ব বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুত, 

অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজররদী রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথকৃ। আলম মিসাল 
বলিয়া যে চিন্ময় ভূমি আছে তথায় মুজররদী ক থাকিতে পারেন। ইস্কং অর্থাৎ 

প্রেমসমৃদ্ধিক্রমে রু শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোর! যে স্থানে লইয়া যান 

সেই স্থানে জিসম্ নাই কিন্তু সেখানেও কু বন্দা অধাৎ দাস ও ঈশ্বর খোদ! আর্থাৎ, 

প্রভূ । অত এব বন্দ! ও খোদ! সন্থন্ধ নিতা। শুদ্ধতাবে এই সম্বন্ধ লা করার 

নাম মুক্তি । কোরাণে এবং স্ফীদ্দিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, বিস্ত 

সকলেই তাহ! বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভূ কপ! করিয়! ঠাদকাজী 

সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন ; তদবধি আমর! গুদ্ধতক্ত হইয়াছি। 

লা। কোরাণের মূল মত্ত কি? ৃ 

কা। কোরাণে যে বিহিন্ত, বর্ণিত আছে তথায় কোন এবাদতের কথা নাই 

বটে কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত । খোদাকে দর্শন করিয়া পরমন্থুখে তত্রস্থ 
লোক সফল সুখে মগ্ন থাকেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন । 

লা। খোদার কি মূর্তি কোরাণে পাওয়! যায়? 
ক।। কোরাণ বলেন খোদার মৃন্তি নাই! শ্রীগৌরাঙ্গ টাদকাজীকে বলিয়াছেন 

যে কোরাণে কেবল জিলমানি মুর্তি নিষেধ । শুহ্ছ মুজর্রদী মৃত্তি নিষেধ নাই। 

সেই প্রেমময় মুষ্তি পয়গন্থর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন । অন্তান্ত 

রসের ভাব সকল অবগুঠিত ছিল। 



৫৬ জৈব ধন্দ। 

ল। স্ুফীরা কি বলেন? 

ক1। তাহাদের মতে অনল্ হকৃ। অর্থাৎ আদি খোদ । আপনাদের 

অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানের আপসওয়াফ মত একই বটে। 

ল!। আপনার!.কি সুফী ? 

ক!। ন| আমর! শুদ্ধভক্ত। গৌরগত প্রাণ । 

নেক কথোপকথনের পর কালী মহাশয় বৈষ্কবদিগকে সম্মান করিয়া চলিয়া 

গেলেন। পরে হরি সন্কীর্ভনের পর সত। ভঙ্গ হইল। 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

_.. নিত্যধর্ম ও জাতি বণাদি ভেদ । 
দেবীদাপ রিচ্ভারত্ধব একজন অধ্যাপক । তাহার মনে বছদিন হইতে এই 

বিশ্বাসটী চলিয়। আসিতেছে যে ব্রাঙ্গণ বর্ণ ই সর্বশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্ষণ ব্যতীত আর 

কেহ পরমার্থী হইতে পারে না। ব্রাহ্গণ জন্ম ন) পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। 
জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্গত্ব জন্মে। ভিনি সে দিবল কাজি বংশধরের সহিত 

বৈষ্ুবদের কথোপকথন গুনিয়! মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজী 

সাছেব যে সকল তত্বকথ! বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে 

পারেন: লাই। মনে মনে কন্সিলেন ববন জাতি কি এক অদ্ভূত ব্যাপার। 
কথা গুগ! যাহা বলে তাহার ও কোন অর্থ পাওয়া যার না । ভাল, বাঝ! ত 
ফাসি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হুইতে ধর্মচচ্চও করিতেছেন । 

তিনি যবনটাকে কেন এতদুর আদর করেন । যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে 

হয়, তাহাকে কি বুঝিয়! শ্রীবৈষ্ণব দাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে 
বসাইয়া এত আদর করিলেন। সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শত্তু ! আমি এ 
বিষয়ে তর্কানল উঠাইয়! পাষও মত দদ্ধ করিব। যে নবদ্ীপে সার্বভৌম ও 

শিরোমণি স্যায়শান্্র বিচার করিজ্জাছেন এবং রঘুনাথ স্থৃতি শাস্ত্র মন্থন পূর্বক 

অষ্টাবিংশতি তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবন্ধীপে আধ্য ও যবনের মধ্যে এন্ধপ 

ব্যবহার। নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয় এসব কথ! অবগত নছেন। দুই 

এক দিনেয় মধ্যেই বিদ্যারত্ব কার্যে প্রবৃত হইলেন! 



যষ্ঠ অধ্যায় । +৫৭ 

উতীয় প্রহর বেলা । মেঘের দৌরাযো সে দিবস অঙদিতিনদন একবারও 

পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে টিপ টিপ, বটি হইয়াছে ৭ 

দেবী ও শস্তু উপযুক্ত সময় পাইয়! দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেচরাক় ভোজন করিয়া" 

ছিলেন। বৈষ্ঞবদদিগের মাধুকরী পাইতে বিলঙ্ব হইর়াছে। তথাপি তৃতীয় 
প্রহারের সময় প্রায় সকলেই প্রসাঁদ সেবা করিয়া! মাধবী মালতী মণ্ডপের এঝ পার্থ 
একটী প্রশস্ত কুটারে নাঁষের মালা লষটয়া বলিলেন । পষমহ ইস বাবান্রী, বৈষ্ণবদা ল, 

শ্রীবুসিংহপল্লী হইতে সমাগভ পণ্ডিত অনন্তদাস, লাহিড়ী মহাশয় ও ফুঁলিয়াবাসী 

যাদব দাস এই কয়জন হিয়া নামানলে ভূলসীমালা জপ' করিতেছেন 1 
এমত সময় শ্গ্ঠারতু মহাশয় ভ্রীসমুদ্রগড় নিবাসী চতুভূ'জ পাদদরত্ব গু কাশীবাস 

নিবাসী চিন্তামণি স্যায়রত্ব ও পূর্বন্থলী নিবাসা কালীদাস বাচম্পতি এবং 

বিখ্যাতনামা কুষ্ছটুড়ামণি তথায় উপস্ঠিত ভইলেন | বৈষবগণ মহা সমাদরে 

ব্রাহ্গণপন্ডিতদিগকে তথায় আসন দিয়া বসাউলেন | পয়মহংস বাবাজী 

কহিলেন “মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে চুর্দিন বলেন, কিন্তু অন্য আমাদের পক্ষে 

স্থদিন হুইয়াছে, কেননা পমবাসী ব্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ কুপা কিয়! আমাদের 

ফুটারে পদধুলি, দিগেন | বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ তপাদপি নীচ, বলিয়া 
আপনাদিগকে জানেন অতএব বিপ্রচরণেত্যো নমঃ বলিয়া গ্রণাম কবিলেন 

স্বাঙ্গণ পণ্তিতগণ আপনাদ্িগকে মানী পন্ডিত জানিয়া আশীর্বাদ করিভ বসিলেন।, 

বিষ্যারত্ব তাহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্বত করিয়া আনিয়াছেন। এ সকল 
াহ্গণের! লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্নবগ্গস বলিয়া লাহিড়ী মচাশয়কে প্রণাম 

করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তন্বজ্ঞ হইয়াছেন, অভএঘ পণ্ডিতদিগেক 

প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন। | 

পঙ্ডিতদিগের মধো কুষ্তচুড়াদশি বাখ্িতায় বিশেষ পটু কাশী, মিথিলা 

প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদ্দগকে পরাজয় করিয়াছেন) তিনি 

খর্বাকতি, উজ্জল স্ামবর্ণ ও গন্তীর। তাহার চক্ষু দুটা যেন নক্ষরের হ্যায় 

জর্লতেছিল। তিনিই বৈষ্ণবন্দগের সাঁহত কঞ্গোপকথন আঘ্বস্ত করিলেন? 

আমরা আক্গ বৈষ্ণব দশন করিব বলিয়া আসিয়াছি। ব্মাপনাদেখ ঈমন্ত 

আচার আমরা গ্রশংসা করি না, ডখাপি আপনাদেক্স একাস্থ ভক্তি জামাকে 

ভাল লাগে। ভগবান্ বলিঙাছেন, 

অপি চে সুদুরাচারো। ভজতে মামনগ্ঠভাক | 

পাধুরেব স মন্থব্যং সদাক বাবলিছে! ছি সঃ ॥ 



৫৮% দৈব ধন্ম। 

এই ভগবদনীতার বচন আমাদের গ্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আজ 

আমরা সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটী অভিসঙ্ধি আছে। 

তাহা এই ; ক্মাপনারা যে ভক্তিছলে যবন সঙ্গ করেন তছিষকে কিছু বিচার 

করিব। আপনাদের মর্ধো যিনি দিশেষ বিচার পটু তিনি অগ্রসর হউন । 
চুড়ামণির এট কথা শ্রনিয়া বৈষ্বগণ দুঃখিত হইলেন | পরমহংস বাবাজী 

মহাশয় বলিলেন, আমর! মুর্খ বিচারের কি জানি | আমাদের যহাজনগণ যাহ! 

আচরণ করিয়াছেন আমর! সেই আচরণ কিয় থাকি । আপনার যে শাস্ট্রোপদেশ 

দিবেন তাহ! মৌনভাবে শ্রবণ করিব। 

চুড়ামণি 'কহিলেন এরূপ কথ! কিরূপে চলিতে পারে। আপনারা হিন্দু 

সমাঙ্দে থাকিয়া অশান্্ীয় আচার প্রচার করিলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। আশাস্ত্ীয় 

আচার পরার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন এই বা কি? কাহাকে 

মহাজন বলি, মহাজন যদি যগাশান্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষা! দেন তবেই তিনি 

মহাজন, নতুবা যাহাক্ষে তাগাকে মহাজন বলিয়! 'মহাজনো যেন গতঃ স পঙ্থ|, 

এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে? 

চুড়ীমণির দেই কথ! শুনিয়। বৈষ্ণবগণ একটা পৃথক কুটারে গিয়া পরামর্শ 
করিলেন। তীহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ 

হঈতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত । পরমহংস বাবাজী বিচারে 

প্রনন্ত হইলেন না। অনস্তান পণ্ডিত বাবাজী স্টায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও 

শবৈষ্ণবদান বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তাহার! 

বুঝিতে পারিলেন যে দেবী খিগ্ভারত্বঃ এহ লেঠ| উপস্থিত করিয়াছেন | লাহিড়ী 

মহাশয় তন্মধো ছিলেন । তিনি মুক্তক্ঠে বলিলেন দেবীট। অত্যন্ত অভিমানী । 

সে দিবস-কার্গি সাহেবের সহিত বাবহার দৃষ্টে তাহার মনে কিছু হইয়াছে, 

তাহাতেই * পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বৈষ্ঞবদাঁদ পরমহংস 

বাবাজার পদধূলি এইয়৷ বলিলেন “বৈষ্ণব আজ্ঞা আমার শিরোধার্্য ;) অগ্ভ 

আমার পঠিত বিগ্ভা সকল সাথক হইবে 1, 
তখন মেঘ ছাড়িগাছে। মালতী মাধবীমণ্ডপে একটা বিছানা হইল। 

একদিকে ব্রাঙ্গণপ্ডিতগণ ৪ অপর ধিকে বৈষ্কব সকল বলিলেন। শ্রীগোত্রম 

ও শ্লীমধ্যদ্বীপস্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণব সকলকে তথায় আনা হইল । তন্নিকটস্থ 

অনেকগুলি বিষ্যার্থ পড়, ব্রাহ্মণ আসিয়া সতাস্থ হইলেন। সভাটী ঝড় 
মন্দ হইণ না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ 
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অন্য দির্কে বসিলেন। বৈষ্ণব্দিগের অনুমতি ক্রমে বৈষ্ঞব্দাল বাবাজী গ্রশাস্ত 

ভাবে সম্মুখে বসিলেন। তথন একটী আশ্চধ্য ঘটনা! হইল দেখিয়া বৈষ্থবগণ 

বড়ই আহলাদত হইয়! একবার ভবিধ্ব্নি দিলেন। আশ্চধ্য ঘটনা এই যে, 

একইুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে শ্রীবৈষ্বদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্ণবগণ 

বঞিলেন এন শ্রীমন্মচ প্রভুর প্রপাদ বলিয়া জানুন । 

রুষ্ণ চুড়ানণি আপর্দিকে বসিয়া একটু নাক শি'টকাইয়া! কছিলেন তাহাই 

মনে করুন। কুলের কম্ম নয়। ফলে পরিচয় হইবে । 

অধিক আড়ম্বর ন। করিয়া বৈষ্ণবদাস কহিলেন অস্ঠ শ্রীনবন্ধীপে ৰারাণসীর 

স্থায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয় । আমি যদিও বঙ্গবাসী 

বটে কিন্তু বহুকাল বারাণপী প্রছৃতি স্থানে বিগ্যাত্যাস ও সভা বক্তৃতা করিয়। 
আমার ব্গভামায় অভ্যান লঘু হইয়াছে । আমি ইচ্ছা করি যে অগ্ভকার সভায় 

সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হন । চুড়ামণি ঘ'দও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, 

তথাপি কস্থ পাঠ ব্যতীত আরা কু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি | 

বৈষ্ণধদাসের প্রস্তাবে একটু সঙ্কোচিত হইয়া কহিলেন “কেন বঙ্গদেশের সভাত় 
বঙ্গভাষাই ভাল, আমি পশ্চিম দেশের পাঁগুভের ভ্টায় সংস্কৃত বলিতে পারব সা। 

তখন তাহার ভাব দেখিয়া সকপেই বুঝিতে পাঞ্িলেন যে চুঁড়ামণি বৈষবগাসের 

সত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণবদাস 

বাবাজীকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বাললে তিনি তাহাতে স্বীকার হইলেন। 

চুড়ামণি পৃববপক্ষ করিতেছেন। জাত নিত্য কিনা? যবন জাতি ও 

হিন্ুজাতি ইহার পরস্পর পৃথক্ জাতি ফিনা। হিন্দুগণ যবনগণের সহিত 

সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা ? 

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন ন্যায়শান্ত্র মতে জাতি নিত্য বটে সে 

জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশ তেদে জাতি ভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি 

ছাগজাতি, নরজাতি এই লকল ভেদ নিরূপণ কৰে। 

চুড়ামূণি বলিশেন হা! আপনি যাহ] বলিতেছেন তাহাই কটে। কিন্তু হিন্দ 
ও যবনে কোন জাতি ভেদ আছে কিনা? 

বৈষ্ুবদাস কহিলেন ই) এক গ্রকার জাতি ভেদ আছে,কিন্ত সেজাতি নিতা 

নয়। নরজ!তি একটী জাতি। কেবল ভাষাভেদে, দেশতেদে, পরিচ্ছদঙেদে ও 
বর্ণাদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটা জাতি-বুদ্ধি করিত হইয়াছে। 



৬০ জৈব ধর্ম । 

চু। জন্ম দ্বারা কোন ভেদ নাই কি? ন| কেবল বস্ত্রাদি ভেদই হিন্দু ও 
যঝনের ভেদ ? 

বৈ। জীবের কর্মান্থুসারে উচ্চ নী বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের 

কর্মমাধিকার পূথক্ পৃথক্ হইয়। থাকে । ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী 

বর্ণ। অপর সকলেই অস্ত্যজ। 

চু। যবনগণ অন্তরজ কিনা? 
বৈ। হা, তাহার শাস্ত্রমতে অন্ত্যঙ্জ অথাৎ চাতুর্বর্ণের বাহির । 

চু। তাহা হইলে যবন কির্ুপে বৈষ্ণব হইতে পাঁরে এবং আধ্যবৈষ্ণবগণই ব! 
কিরূপে তাহাদের সাহত সঙ্গ করিতে পারেন? 

বৈ। বাহার শুদ্ধ ভক্তি আছে তির্নই বৈঝুব। মানবমাঝ্রেই বৈষ্ণব ধন্মের 

অধিকারী । জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বণীদিগের জন্ত নির্দিষ্ট কম্মে অধিকার 

না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ধবে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কন্মকাও, 

জ্ঞানকাণ্ড ও ভাক্তকাখ্ডের যে শুষ্ম ভেদ তাহ! যে পধ্যস্ত খিচারত না হয়, লে 

পর্যন্ত শান্ত্রাথ বোধ হইয়াছে ইহ! বলা যায় না। 

চু. ভাল! কনম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে 

উ্ঞানাধিকার জন্মে | জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ ব্রহ্মবাদী কেহ বা সবিশেষ 

' বাদ স্বাকার পূর্বক বৈষ্ণব হুন। তাহা হইলে প্রথমে কন্মাধিকার সমাপ্ত ন। 

করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পাকে না॥ মুসলমানের আদে। কম্মাধিকার নাই। 

সে কিরূপে ভক্তাধিকার লাভ করিতে পারে? 

বৈ। অস্ত্যজ মানব দিগের ভক্ত্যধিকার আছে ইন্কা সর্ব শাস্ত্রে ন্বীত। 

প্রীভগবদগীতায় লিখিত আছে ১-- 

মাং হি পা ব্যপাশ্রিতা যেইপি স্থাঃ পাঁপযো নয়ঃ। 

স্ত্িয়ে। বৈশ্থান্তথ শুদ্রাস্তোপ যাস্ত পরাং গাভং ॥ 

হে পাখ! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অস্তযজগণ 

জন্মগ্রহণ কুরিয়াছে তাহারা মদ্দি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয়, করে তাহারাও 
পরাগতি লাভ করে? আশ্রয় করার অথ ভক্তি করা। 

কাশীখণ্ডেও লিখিয়াছেন যথা ১ 

ত্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে। বৈশ্ঃ শুস্তরো বা যদিবেতরঃ। 

বিঞ্চুতক্তিসমাহুক্কো জ্ঞেরঃ সর্ধোতমোত্তম$ ॥ 



ষ্ঠ অধ্যায় । ৬১ 

মারপীয় পুরাণে ;-- 

শ্বপচোপি মহীপাল ৰিঞফুঁভক্তে | দ্বিজাধিকঃ। 

বিষুঃভক্তিবিহীনো। যো ফতিশ্চ স্বপচাধিকঃ ॥ 
চ। প্রমাণ বচন অনেক আছে। কিন্তুবিচারে কি পাওয়া যায় তাছা দেখাই 

আব 9 দুর্জাতিদোষ কিসের দ্বার! দূরিত হয়। জম্মন্থার। যে দোষ সঙ্গ 
লইয়াছে, তাক। জন্মান্তর ব্যতীত কি দুর হইতে পারে ? 

বৈ। ছুঙ্জাতি দোষ প্রারন্ধকন্ম তাহা! ভগবরাম উচ্চারণে দূর হয ॥ 
জমস্তাগবতে যথা ;-- * 

যল্লাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুকশোপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ। 
পুনশ্চ 3 

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকুত্তনং মুমুক্ষতাং তীথপদান্ুকীর্তনাৎ। 
ন যৎ পুনঃ কর্মন্থ সজ্জতে মনে। রজন্তমোভ্যাই কলিলং ততোহন্তথ! ॥ 

পুনশ্চ) 

আছে! বত শ্বপচোহতিগন্ীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং। 

তেপুস্তপন্তে জুছবুঃ সঙ্গুরার্ধ্য। ব্রঙ্ধানুচক্নাম গৃণক্তি যে তে।॥ 

চু। তবে হরিনামোচ্চারী চগ্ডাল কেন যজ্জাদি না করিতে পারে ? 

বৈ। যজ্ঞাদি কর্ম করণে ব্রাঙ্গণগুহে জন্মের প্রয়োজন । যেমত ব্রাঙ্গণগৃ্ে 
জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্য জন্ম ন| পাইলে কর্্দাধিকার হয় না, তদ্রুপ হরিনামা- 
শ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও শৌক্রজন্ম ব্রাহ্মণের গৃহে লাভ করা পর্য্যন্ত যন্তাধিকার 
পনে না। কিন্তু বজ্ঞাপেক্ষ৷ অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গলনকল তাহা! আঁচরণ 
করিতে পারেন। 

চু। এ কিপ্রকার দিদ্ধান্ত । বিনি সামান্ত অধিকার পাইলেন না, তিনি যে 

তদপেক্ষ! উচ্চাধিকার পাইবেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি? 

বৈ। মানব ক্রিয়া দ্রুইপ্রকার অথাৎ ব্যবহারিক ও পারমাথক। বস্তুতঃ 
অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিন্না করিতে পারেন না। ষেমত একজন 
যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রক্গ-স্বভাবসম্পর়্ বাক্তি বস্ততঃ পারমার্থিক বিষয়ে ত্রাক্ষণ 

হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিক! যে স্রাহ্মণকন্তার পাণিগ্রহণ তাহাতে তাহার 

অধিকার হয় না। 

চু । ঞেনহয়না? করিলেকিদোষহয়? 



৬২ রি দৈব ধর্্মী। 

বৈ। লোক ব্যব্চারবিরুদ্ধ কম্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে 

যাহার] ব্যবহারিক সন্মান জইয়। গর্ব করেন তীহ্ারাও সে কাধ্যে স্বীকার হন 

না। অভএব পারমার্থিক অধিকার ক্রমে বাবার চালে পারে না। 

চু। এখন বল, কম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্ত্যধিকারের হেতু কি? 

বৈ। ততৎকর্ম্ম -যোগ্য স্বভাব ও জন্মাদি বাবহারিক কারণই কর্শীধিকারের 

হেতু । তাত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্তযধিকারের হেতু । 

চু। বৈদাস্তিক শব দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন ন। করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে 

ততৎ কর্ম্মযোগ্য স্বভাব কাহাকে বলেন ? 

বৈ। শম, দম, তপ, শোৌচ, সম্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া, সত্য 

এই কয়টা ব্রাহ্মণ স্বভাব; তেজ, বল, ধৃতি,, শৌধ্্য, তিতিক্ষা, উদ্দারস্তা, উদ্যম, 

ধীরতা, ব্রহ্মণ্যতা ও পশ্ব্ধা এই কয়টা ক্ষত্রিয় স্বভাব। আন্তিক্য, দান, নিষ্টা, 
অদাস্তিকতা, অর্থতৃষ্ণা, এই সকল বৈশ্ঠ ম্বভাব। দ্বিজ-গো-দেব-সেবা 'ও যথালাতে 

সন্তোষ ইহা শূদ্র শ্বভাব। অশৌচ, মিথ্যা, চৌরা, নাস্তিকতা, বুথা কলভ, 

কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয় তৃষ্ঠা এই সকলই অস্ত্যজ ম্বভাব। এই সকল স্বভাব 

দৃষ্টি করিয়া নর্ণ নিরূপণ করাই শান্ত্র তাৎপর্য) কেবল জন্মদ্ধারা বর্ণ নিরূপণ 

করা আজকাঁচলর ব্যবহার মাত্র । এই শ্বভাবব্রমে মানবের ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও 

কর্মপটুতা জন্মে। এই শ্বভাবের নামই তত্তৎ কর্মযোগ্য স্বভাব। জন্মবশত 

অনেকের ম্বভাব উদয় হয়। অনেক স্থলে সংসর্গই স্বভাবের জনক | বাজ্যসংশর্গ 

জম্ম হইতেই হয় ও তছুচিত স্বভাব উদয় হর। অতএব জন্ম হইতেও শ্বভাব 

লক্ষিত্ হয়। জন্ম হইতে স্বভাব উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে একমাত্র শ্বভাবের 

কারণ ও কন্্মাধিকারের হেতু বলিব এমত নয়। হেতু অনেক প্রকার; এইভজন্ত 

স্বভাব দৃষ্টি কিয়া কম্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্তার্থ।.. - 

চু। তাত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলি? 

বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাম ও তদথে যে সহজ চেষ্টা জন্মে 
তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক চেষ্ট দেখিয়া! অশুদ্ধ হৃদয়ে যে ঈশ্বর 
সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বান হয় এবং স্বাথসাধনানুবু তি-দস্ত-গ্রা/তষ্ঠা-লগনাময় 

চেষ্টা হয় তাহার নাম অতান্বিক শ্রদ্ধা। তাত্বক শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলিয়া 
ফোন কোন মহাজন ডক্তি করেন। দেই তাত্বক শ্রদ্ধাই ভক্তি আধরারের 

ফারণ। 
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টু। কাচারে! কাহারো শাহী শ্রদ্ধা! তইয়াছে কিত্তৃ স্বভাব উচ্চ হয় মা, 

তাহারাও কি ভক্তর অধিকারী? 

বৈ। ম্বভাব কল্মাধিকারের চেতু। চ্তক্তযধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র 

ভক্তাধিকারের হেতু । নিম্নলিখিত শ্রীভাগবতত পদ্য আলোচন! করিয়া দেখুন্ ১--. 

জাতশ্রদ্ধো৷ মতকথাস্থ শির্বিপন্ঃ সর্বকম্মন্্ | 

বেদ ছুঃখাম্মকান্ কামান্ পরিত্যগেপানীশ্বরঃ। 
ততো! ভজেত মাং গ্রীতঃ দ্ধালু'ঢ নিশ্চয়" 

ভুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংস্চ গহয়ন্॥ 

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকম্ুুনে। 

কাম! হৃদযা! নশ্যন্তি সর্ব ময়ি হ্দ স্থিতে ॥ 

ভিগ্ভতে হদয়গ্রন্থি স্ছৃগ্যান্তে সর্বসংশয়াত। 

শগীয়ন্তে চান্ত কন্াণি নয়ি দৃষ্টেহখিলাত্মা ন ॥ 

যৎকম্মতির্যস্তপপা জ্ঞান-বৈরাগাতশ্চ যৎ। 

ফোগেন দানধশ্মেশ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 

সর্বং মগ্তক্তিযোগেন মন্তুক্তো! লততেহগস1। 

স্বর্গীপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্চতি ॥ 

কোন সংসঙ্গ ক্রমে হরিকথা শুনিতে কাহারো! রুচি হয়। অন্য সমস্থ বর 

তাহার আর ভাল লাগে না। দু বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন। 

অন্যান্য বিষয়ে যে মন শ্বভাব আছে, তাহার বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিতে 

পাবেন না, কিন্তু তাহ! মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহ! ভোগ করিতে 

থাকেন। হুরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে শ্বল্লদিনেই হৃদয়ের কাম 

একল স্থৃগিদ হয়৷ পড়ে। আমাকে হৃদয়ে .আনিলে আর দোষ থাকিতে 

পারে না। শীগ্রই হদয়গ্রছ্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কণ্বাসন। 

ক্ষয় হয়। এই একটা আমার নিত্য বিধি। অতএব কক্প্ধার], তপন্তার দ্বারা, 

জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বার। দান ধর্খের দ্বারা এবং যত প্রকার 

সৎকর্ম ছ্বার। বাহ লব্ধ হইতে পারে সে সমস্তই আমার ভাক্ত ষোগের দ্বার! 

সেই সেই ডপার অপেক্ষা অধিক সহজে ও শীত্র আমার ভক্ত লাভ করেন। 

ইছাই শ্রদ্ধোদিত ভক্তি যোগের ক্রম। 

চু। আনি বদি শ্রীমদ্ভাগবঞ্ত না মানি? 
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-বৈ। সকল শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত । শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে 

্কান্য শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে । অনেক শান্তর দেখাইৰার আমার খ্রিয়োজন 

নাউ । সর্ববাদী সম্মত গীন। কি বলেন তাহাই বিচার করুন। আপনি আলিবা- 
মাত্র যে শ্লোকগী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়! ছিলেন তাহাতেই সমস্ত 

শিক্ষা আছে। | 
অপি চেৎ স্ৃচ্রাচাবে। ভজতে মামনন্তভাক্। 

সাধুদের স মন্তবাঃ সম্যক্ ব্যবসিতো! হি সঃ॥ 

ক্ষি প্রুং তবতি ধর্্াজ্ব! শঙ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে তক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেই স্থ্যঃ পাঁপঘোনয়ঃ | 

স্ত্রিয়ো বৈশ্যান্তথ শত্ান্তেপি যাস্তি পরাং এতিং | 
অনগ্থভাক্ অর্থাৎ আমাতে একনি ্ র্ধাযুক্ত হইয়া! ধিনি হরি কথা, হরিনাম 

শ্রবণ-কীর্তনাদিময় ভনে রত হন, তীন্থার বহুতর অসদ্দাচার অর্থাৎ ছুঃস্বভাব- 

জনিত কর্ণার পদ্ধত্তির বিরুদ্ধ আচাঝ থাকিলেও তাহাকে সাধু বলিয়া মানিবে বে 

* হেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবন্থন করিয়াছেন। ইহ্ছার ভাতপর্ধয 
এই যে কর্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদি উদ্যম. এক প্রকার। জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি 

উদ্যম দ্বিতীক্স গ্রকার । সংসঙ্গে হারকথ। ও হরিনামে শ্রদ্ধ! তৃতীয় প্রকার পন্থা । 
এষ্ব পদ্থাত্রয় কখন কখন এক যোগ হুইয়। কর্মুযোগ জ্ঞানযোগ বা ভক্িযোগ নামে 

গ্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথক্রূপে অগ্ুষ্ঠিতহয় । পৃথক্ অন্ুষ্ঠাতাদিগকে কর্মঘোগী 

জ্ঞানযোগী ৰা ভক্তিযোগী বলা যাপন । এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্েষ্ঠ, যেহেতু 

পৃথক ভক্তিযোৌগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে । অতএব গীতার প্রথম ষড়ধ্যায়ের 

চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য দেখিতে পাইবেন )-- -. - 

যোগিনামপি সর্কেযাং মাগতেনাস্রাত্মন! | 

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং দ মে যুক্ততমো। মতঃ ॥ 

“ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্াত্বা+ এই শ্লোকের তাৎপধ্য ভাল করিয়। বুঝ! আবশ্যক | 

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি তক্তি অবলন্বন করিক্লাছেন তাহার স্বভাব ও চরিত্র দোষ 
শীত্বই দূর হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম অন্থগত হন। সমস্ত ধর্মের মূল 

ভগবান। ভগবান সহজে স্তক্তির অধীব। ভগবান হৃদয়ে বদিলে, জীবের 

. বন্ধনকারী মার! তংক্ষণাৎ দুর হয়। অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। 
ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্শ আপিয়া তাহার হৃদয়কে ধর্শমনন করে। সুতরাং 
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কাম দুর হইবামান্র শাস্তি আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই 
যে আমার ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না। কম্দী জ্ঞানী নিজনিজ অনুষ্ঠান করিতে 

করিতে কুসঙ্গে পতন হইতে পারে, কিন্তু আমার তক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই 

কুল করিতে পান না, অতএব তাহার পতন হয় লা । ভক্ত পাপযোনিতেই 

জন্ম গ্রহণ করুন ব! ব্রাহ্মণ গৃঙ্কে জন্ম গ্রহণ করুন, পরাগতি ফ্াহার করস্থিত | 

চ। দেখুন আমাদের শাস্ত্রে যে জন্মনিবন্ধন আধিকার নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই 

যেন ভাল। ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যা বঙ্গনাদ্দি করিতে করিতে জ্ঞান লাভ 
ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হুইবে। শ্রদ্ধ! কিরূপে জন্মে তাহা বুঝিতে পারি না। 

গীতা ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাজনিত ভক্কির উপদেশ দেখিতেছি। বিস্ত কিরূপে জীব 

সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্প্ করিয়া বলুন। 
বৈ। অদ্ধাই জীবের নিত্যন্বভাব | বর্ণাশ্রমাদি-গভ কন্মবুদ্ধি জীবের 

নৈমিত্তিক শ্বভাব হইতে উদর হইয়াছে । ইহাই সর্বশান্ত্র দিদ্ধান্ত। 

ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন; 

য্দ। বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মন্থতে, নাশ্রদধন্ মন্থুভে, 

শ্রদ্দধদেব মন্ুতে, শ্রদ্ধাত্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি 

্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি 
কোন কোন সিদ্ধান্তকার অন্ধ! শবে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এই অর্থ 

করিয়াছেন। অথটা মন্দ নয়কিস্তুম্প্ট নয়। মতসম্প্রদারে শ্রদ্ধা শখের এই রূপ 

অথ লক্ষিত হইয়াছে । 

শরদ্ধ৷ ত্বস্তোপায়বজ্ভ্ং ভক্ত-াম্ম খীচিতবুত্তিবিশেষঃ | 

সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিতে শুনিতে যখন এবপ চিত্তের ভাব হয়, যে কর্মা-জ্ঞান- 

যোগাদিতে জীবের নিত্য লাভের সম্ভাবন! নাই, কেবল অনন্য ভাবে হরিচরণাশয় 

ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদে গুরুবাক্োে বিশ্বাসরূপ : শ্রদ্ধা উদয় 

হইয়াছে বৃলিয়। জানিতে হইবে। অন্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে ;-- 

স। 5 শরণাপত্তিলক্ষণ। | 

শরণাপত্তি লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহ লক্ষণ । শর়ণাপত্তি যখ! ;-- 

আন্ুকূল্যন্ত সঙ্কল্পঃ গ্রাতিকৃল্য্ত বর্জজনং 

রক্ষিবাতীতি বিশ্বানে। গোস্তুত্ে বরণং তথ! | 
'ক্মনিক্ষেপকার্পণ্যে বড় বিধা শর়ণাগতিঃ ॥ 



জৈব ধর্ম । 

অনন্য ভক্তির যাহ! অনুকূল হয় তাহাই করিব এবং যাহ! প্রতিকূল হয় তাহ! 

বর্জন করিব এইরূপ প্রতিদ্তা । আর ভগবানই আমার রক্ষা কর্তী, জ্ঞান 

যোগাদি চেষ্টা দ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস। আমার 

চেষ্টায় আমার কোন লান্ভ হইতে পারে না বা আমাকে আমি পালন করিতে 

পারিনা | আম তাভার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন 

করিতেছেন, এইরূপ নির্ভর । আমি কে? আমিত্তাহার ও স্তাহার ইচ্ছাতেই্ 

আমার কার্য্য এইরূপ আত্মনিবেদন । আমি অকিঞ্চন দীন ও হান এইরূপ 

কার্পণ্য বুদ্ধি । এইট প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস, নিউব, আত্মানবেদন ও দৈন্য চিত্তে 

অবস্থিত হইয়া যে বুত্তিকে উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধা যাহার উদয় 

হইয়াছে তিনিই ভক্কির অধিকারী । ইহাই নিত্য-মুক্ত শুদ্বভখবাদগের স্বভাবের 

আভাস। অতএব ইহাই জীবের নিত্য শ্বভাব | অন্য প্রকার সকণ স্বভাবই 

নৈমিত্তিক । | 

»চু। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে উদয় হয় তাহা আপমি এখনও বলেন নাই । 
যদি মৎকল্ম দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয় তবে আগার মতই বলবান থাকে । কেনন। 

বণাশ্রম,উদিত সতকর্ধ ও শ্বধন্ম উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে 

না । নর যখন সেকপ সতকম্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির 

অধিকারী হইবে? | 

বৈ। মুকৃত হইতেই শ্রদ্ধ। হয় বটে, কেন ন1 বৃহল্লারদীয়ে এইরূপ কথিত 

ছে )-- ্ 

€ রে 

তক্কিস্ত ভগবস্তুক্রমঙ্গেন পরিলায়তে। 

সৎসঙ্গ: প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্ুকৃতৈ: পুর্বনঞ্ষিতৈঃ ॥ 
স্থকৃত দুইপ্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক যে স্ুরুত দ্বার সাধুসঙ্গ ও ভক্তি 

লাত হয় তাহ! নিত্য। যে ন্ুকৃত দ্বারা ভূক্কি ও নির্ভেদ মুক্তি লাভ হয় তাছা 
নৌমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য সেই স্ুকৃতই নিত্য যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী 

সেই স্ুকৃতই অনিতা । ভূক্তি সমন্তই স্পট নিষিপ্তাশ্রয়ী যেহেতু নিত্য নয়। 

মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির স্বরূপ ন! জানিয়াই সেরূপ 
সিদ্ধান্ত হয় । আত্ম! শুদ্ধ, নিতা ও সনাতন । জীবাক্সার জড় বা মায়! সংসর্গই 

সাহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত । তাহ! সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। 

বন্ধন মোচন একক্ষণে হইয়। থাকে । মোচন কার্য নিত্য নয় | যেক্ষণে 

মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ব নাশই মুক্তি। 
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অত এব ব্যতির়েক ভাবে মুক্কির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রতিয় শেষ নাই। 

তাঙ্কা নিতাধন্ম। অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধ বিচারে নৈমিত্তিক 

বলা যাঁয় না। যে ভক্তিমুক্তি উৎপত্তি করিয়া নিরস্ত হয় তাহা নৈমিত্তিক 

বর্মবিশেষ। যে ভাক্ত মুক্তির পুর্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর থাকে সে ভক্তি 

একটা পৃথক নিত্াতত্ব। তাহাই জীবের নিত্য ধন্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটা 

অবান্তর ফলমাত্র। ম্বগুকে বলিয়াছেন 3-- 

পরীক্ষা লোকান্ কদ্ম-চিতান্ ত্রাঙ্গণো 

নিক্রদনায়ান্নান্ত্যকতঃ কৃতেন। 

তাদ্বিজ্জানাথং স গুরুমেবান্তিগচ্ছে 

সামত্পাণিঃ শোভিমং ব্রঙ্গনি্ং | 

কন্ম জ্ঞান যোগাদি সকলই নোমত্তিক স্ুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্কিক্রিয়| 

সঙ্গই নিত্য স্ুক্কত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য স্থুকৃত যিনি করিয়াছেন তাহারই 

শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক স্ুকৃত দ্বার! অন্তান্ত ফল হর, ?কন্তু অনন্ত ভক্কিতে 

শ্রদ্ধা! উদয় হয় না । 

চ। ভক্তনঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গ কিন্ূপ তাহ! স্পষ্ট বলুন, এবং সেই সেই 
কাধ্যহ বা কোণ প্রকার স্ক্কত তহতে তয়? 

বে। ধাহারা শুদ্ধ ভক্ত তাহাদের সহিত কথোপকথন, ষ্ভাহাদের সেবা ও 

তাহাদের কথা শ্রবণ এই সকল কাব্যকে ভক্তসঙ্গ বলি। শুদ্ধ ভক্তগণ নগর- 

কীর্তনাদি ভক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল ভক্তি কাধ্যে কোন প্রকার 

যোগ দান বা শ্বরং কোন ভক্তি ক্রিয়া করিলে ভক্তি জ্রিয়। সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে 

হুরিমল্দির মাঙ্জীন, তুলসীর নিকট আলোক দান) হরিবাসর পালন ই্্ত্যাদিকে ভক্তি 

ক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্ষিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হলে অথাৎ 

খটনাক্রমে হইলেও তদ্দারা ভক্তি পোষক সুকৃত হয়। সেই স্ুকৃষ্ত বলবান 

হইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্ত ভক্কিতে শ্রদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে উদয় হইতে পারে । বস্ত- 

শক্তি বলিয়া একটী শক্তি মানিতে হঈবে। ভক্তি ক্রিয়া মাত্রেরই ভক্তিপোষক 

শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত কথাই নাই । হ্লাতে করিলেও সুকৃত হয়। 

যথা প্রভাস থণ্ডে )-- মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মহুলানাং 

সকলনিগমবন্লী সংফলং চিৎস্বরূগং | 

সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়। ছেলয়। ব 

ভূগুবর ন্রমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ 
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এইরূপ যত্ত গ্রকার' ভক্তি পোষক সুকৃত আছে তাহাই নিতা শুক, 
সেই স্ুকৃত ক্রমশঃ বলবান হইলে অনন্ত ভক্কিতে শ্রদ্ধা ও সাধু সঙ্গ লাত হয়। 

কোন ব্যক্কির নৈমিত্তক ছুক্কৃতক্রমে যবন গৃছে জন্ম হয় অথচ নিত্য মুক্ত নলে 

অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্ধ্য কি? 

চু। আমর! বলি ঘণ্দ ভক্তিপোষক নুক্কত বলিয়া কিছু থাকে তাহাও 
অন্য প্রকার শ্ুকৃত হইতেই ঘটে। অন্ত প্রকার মুকৃত যবদের নাই অতএব 

সাহার ভক্তিপোষক সুক্ৃত ও সম্ভব হয় ন। 

বৈ। এরূপ. বিশ্বাস কর! উচিত নয়। নিত্য স্ুকৃত ও নৈমিত্তিক 

হৃকৃত পর্বভেদ্দে পরম্পর নিরপেক্ষ । কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। 

দন্তৃতিপুর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রত দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়। নিত্য মুক্ত 

রূপ হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল । “বৈষ্ণবানাং যথ| শত্ত+ এন বাক্য দ্বার! 

মহার্দেবকে পরম পুজনীয় বৈষব বলিয়া জানি। তাহার ব্রতাচরণ করিয়! 

হারতক্তি লাভ করা যায়। 

*চু। আপনি তবে বলিতে চান যে নিত্য সুকৃত ঘটনাক্রমে হইয়! পড়ে। 

বৈ। সকলই ঘটন! ক্রমে হইয়| থাকে। কর্ম মার্গে ও তদ্রপ। যদ্দারা 
জীব গ্রুথমে বন্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা! আকন্মিকী ঘটন! বই আর কি? 

যদিও মীমাংসকের। কন্মকে অনার্দি বপিয়াছেন তথাপি কম্মের একটী মূল 

আছে। ভগবদ্ৈমুখ্যই জীবের মুল কন্-জনক ঘটনা । তদ্রুপ নিত্য সুকৃত ও 

আকস্মিক ঘটন! বণিক্বা প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্বতর বলেন 

সমানে বুঙ্গে পুরুষে! নিমগ্সো। হৃনীশয়া শোচতি মুহামানঃ | 

ভু্টং যদ] পণ্ঠত্যন্তমীশমস্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 

ভাগবতে ১ ভবাপবর্গো ভ্রমতে। যদা ভূবেজ্জনস্ত তর্হাচ্যুতনতসমাগমঃ | 

সংসঙ্গমো। যহি তদৈব সদগতো। পরাবরেশে ত্বি জায়তে রত্তিঃ 

সতাং প্রপ জাৎ মম বীধ্যসন্থিদ্!। ভবস্তি হতকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 

স্তজ্জোবণাদাশ্বপবগ বত্ম নি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরহুক্রমিষ্যতি ॥ 

চু। আপনাদের মতে কি আর্ধ্য ও যবনের ভেদ নাই? 
বৈ। ভেদ ছুই প্রকার। পারমাথিক ও ব্যবহারিক | আধ্য ও যবনে 

পামাথিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে। | 
চু। আবার একটা বৈদাস্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন। আধ্য 

হবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ? 
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বৈ। সাংসারিক্চ ব্যবহারকে ব্যবহার বলি । সংসারে হববন অন্পৃশ্ত ; জতএৰ 

ব্যবহারিক মতে ঘবন অম্পৃত্ত বা অব্যবহাধ্য। , যবল স্পৃ্ট জল অন্াদি অগ্রাহ। 

যবনশরীর দুর্াতি বশত হের, অত্তএব অন্পৃশ্ঠ | 

চু। তবে আবার পারমাথিকমতে কিরূপ যবন ও জার্ধ্য অতেদ হইতে পারে, 

তাহ। স্পষ্ট বলুন । 

বে। যখন শাস্ত্র বলতেছেন যে প্ভৃগুবর নরমান্ত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম* তখন 

যবনাদি সকল নরেরই পরমাথ লাভ বিষয়ে সমঙা আছে। যাহার নিত্য স্ুকৃত 

নাই তাহাকেই দ্বিপদ পণ্ড বল! যার, কেনন। কৃঙ্ণনামে তাহার 'বিখবাস হয় না। 
ন্রতরাং মনুষ্য জন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব নাই, অথাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। 
মহাভারত বলেন ;-_ 

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ত্রহ্মণি বৈঝবে। 

সবল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ 

নিত্য স্থক্কৃতই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীব পবিভ্রকারী বস্ত। নৈমিত্তিক হৃকৃতই 

অল্প পুণ্য । তন্ার। চিন্মর বিষয়ে শ্রন্ধ! হয় ন। | মহাপ্রসাদ, কৃষ, কঙ্চনাম ও 

শুদ্ধ বৈঝুব এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চি্ময় ও চিৎ প্রকাশক । :। 
চুড়ামণি একটু ঈবন্ধান্তের সাত এ আবার একটা কি কথা । বৈষ্ঃবদের 

গোৌড়ামীমাত্র । ভাত ডাল তরকারী আবার কি করিয়। চিন্ময় হয়। আপনাদের 

অসাধ্য নাই? 

বৈ। আপনি আর যাহ! করুন্ বৈধব নিন্দা করিবেন ন! এইটী আমার 
প্রাথনা। কেন, বিচায়স্থলে বিষয় লহয়। বিচার হইহবে। বৈধব নিন্দার 

প্রয়োজন কি? মহাপ্রগাদ ব্যতীত সংসারে আর গ্রান্থ বস্ত নাই যেহেতু চিহ্দী- 
পক ও জড় বিদ্রাবক। এই জন্তই ঈশোপনিষৎ বলেন ;-_ 

ঈপাবান্তমিদং সর্ধং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূজীথা ম! গুধঃ কন্ত সিদ্ধনং ॥ 

জগতে যাহ! কিছু আছে সকলই তগবদ্ছক্তিসন্বন্বযুক্ত | সফল বন্ততে 

চিচ্ছক্তি সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্দুখ ভোগ হয়না। অন্তর্থখ জীবের 
সম্থঙ্ধে জগতে যাহা! শরীর যাতার জন্ত গ্রহণ কর! আবস্থাক কর, সেই সকলই সগবৎ 

প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না বরং চিছ্ম্খী প্রবৃত্তি কাধ্য 
করিতে পায়। ইহারই নাম মহাপ্রসাদ। এখড অপুর্ব বন্ততে আপনার ক্ষচি 

হয় ন। ইহা! ঘুংখের বিঘয়। | | 
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চু। ওকথা ছেড়ে দেন।' এখন প্রক্কত বিনে মালোচন! করুন। হ্যনের 

সহিত আাপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য ? 

. বৈ। মনম্য হতদিন যবন থাকে ততদিন তাহাদের প্রতি আমর! উদাসীন 

থাকি। ধবন ছিল কিন্তু নিত্য স্ুকৃত বলে' বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে 

আর ববন বলি না । শাস্ত্রে বলেন ;-- ' 

শূদ্রং ব! তগবন্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা | 

বীক্ষ্যতে জাতিসামাস্তাৎ সযাতি-নরকং ফ্রুবং | 

আমে প্রিয়শ্চতুর্ষের্দী মপ্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 

স্তট্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পুজ্যো বথা হাহং ॥ 

চু। বুঝিলাম। গৃহস্থ বৈষ্ণব যবন বৈঞণবকে কন্ত। দান ও যবন বৈষ্ণবের কন্তা 
গ্রহণ করিতে পারেন কি না? 

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্যন্ত, যবন থাকেন কিন্ত 

 পরমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর আর ষবনতা। থাকে না। দশবিধ কর্ম স্মার্ত 
কর্মা। তন্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থ বৈষুব যদি আধ্য হন অথাৎ চাতুক্র্ণ 

হন তরে বিধাহ ক্রিয়া তীহাঙ্গ স্বর্ণের মধ্যে করাই উচিত) কেনন! সংসার যা! 

নির্বাহের অন্ত চাতুর্বর্ণ ধর্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাহার পক্ষে শ্রেয়। চাতুর্বণ 

ধ্যবহার ত্যাগের দ্বারাই যে বৈধ্ুব হওয়! যায় এরূপ নয়। বৈঙ্ণবের পক্ষে যাহা 
ভক্তির অন্কৃল হয় তাহাই কর্তব্য | চাতুর্ধরণ ধাম্মে নির্বেদ & তভ্াাগর 
অধিকার জস্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্বণ ধণ্মের সহিত 
সমস্ত কর্মুই তাক্ত হয়। চাতৃর্বর্ণ ধর্ম ধাহার পক্ষে জনের প্রতিকূল তিনি 
অনায়াসে তাছ। ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ আছে, তাহা যদ্দ 

ভজন প্রতিকূল হু, রন্ধাবান যবন সে সমাজ. ভ্যাগ করিবার অধিকারী। 

চাতুবরণ ত্যাগাধিকারী ও যবন সঙ্গাজ ত্যাগাধি কারী উভয়ে বৈষ্ণব হইলে আর 

ভেদ কি? উভয়ই ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন | পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা । 

গৃহস্থ বৈষণবদিগের পক্ষে সেকূপ নয়। সমাজ ভজনের-গ্রতিকূল হইলেও সমাজ 
ত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার ন! পাওয়। পর্যন্ত তাই৷ ত্যাগ করিতে পারেন না। 
কিন্তু তজনের অনুকূল বিষয়ের আদর যখন সরররূপে সর্ব! দৃঢ় হয়, তখন রি 

সহজেই সমাজের অপেক্ষ। ত্যাগ করেন | 

দু ভাগবকে চে ১নাজায়ো? স্থণান্ বোবাদ্ াদিষ্টানপি স্বকান্। 
০... ধন্িগকজ। যঃ মর্ধান মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ | 
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থা! লীতাতরম সিদ্ধান্তে ূ [.... 

. সর্বধন্থমান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্র্গ। 
অহং ত্বাং সর্ধবপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ 

পুনশ্চ তাগবতে 1 

যদ! যস্তান্ুগৃহ্নাতি ভগবানাত্ত চাহি ডঃ । 

সজহাতি মতিং লোকে বেদে চ.ঞ্ররিনিষিতাং ॥ 
চু। যবন যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হন ভবে আপনারা তাহার সহিত একত্র অঙ্গ 

ভোজন ও জলপানাদ্দি কারঠে পারেন কি না? + 
টব। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তীহাদের সহিত মচাগুসাদ সেৰা করিতে পারেন। 

গৃহস্থ বৈষ্বগণ তাহাদেব্ সহিত সেব! করিতে পারেন ন1, কিন্তু বৈষ্ণব প্রসাদ 

পাইতে তাহাদের বাধা নাই। বরং কর্তব্য । 

চু। তবে কেন বৈষ্ঞবদিগের দেবালয়ে যবন বৈষ্ণব ম্পর্শাধিকার পায় না? 

বৈ। যবন কুলোদ্তুব বৈষ্ুবকে যবন বলিলে অপরাধ হয় | বৈষ্ণব মাতেরই 
কম সনাপকার আছে । গৃহস্থ বৈষ্ণবের দেব পেবায় বণাশ্রম বিরুদ্ধ কাধ্য 

কানে ব্যবহাধ্ধ দোব হয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের ধিষ্রহ সেবার ব্যবস্থা নাই | 
তাহার! তাহ! করেন না, কেন না শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ 
বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তাহার! মালসে শ্রীরাধাবল্পভের 
মেবা করিয়া থাকেন। 

চু । জানিলাম। এখন বলুন ব্রাঙ্গণদিগকে আপনারা কি মনে করেন ? 
বৈ। ব্রাঙ্গণ ছুই প্রকার । শ্বভাব সিদ্ধ ব্রাঙ্গণ ও কেবল জাতি সিদ্ধ ব্রাহ্মণ । 

শ্বভাব সিদ্ধ ব্রাহ্মণের! প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাহাদের সম্মান সর্ধবাদী সম্মরত। 

জাতি সিদ্ধ ্রাঙ্মণদ্দিগের বাবচারিক সন্মান আছে । তাহাতে বৈষ্বদিগেরও 

এম্মতি আছে তৎসহন্ধে শান এই 7-_ 
বিপ্রান্দিষড়গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ 

পাঁদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। 

মন্থে তদর্পিতমনো বচনে ছিতাথ 

প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ 

ছু শুদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শৃত্র বৈষ্ণব, হইলে বেদ পাঠ 
করেন কি না? 

ফ্বৈ। যেবর্পই হউন শুদ্ধ বর ৫ ভিন, পারমার্থিক ্রাঙ্ষণতা লা 



শ২ জৈব ধর্দ্দ। 

কয়েল | বে দুইভাগে বিভক্ত । অর্থাৎ সামান্ত হর্মাদি প্রতিপাদক যেদ ও 

তত্ব গ্রতিপাদক বেদ। ব্যবহ্থারিক ব্রাঙ্গণদিগের কর্ধার্দি প্রতিপাদক বেছে 

আধকার। পারমাথিক ব্রাহ্গণদিগের তত্বপ্রতিপার্দক বেদে আর্ধকার | যে 

বর্ণ হইতে উদ্ঠৃত হইয্লা থাকুন, শুদ্ধ বৈষ্ণব, তত্ব গ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও 

অধ্যাপন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন । বৃহদারণ্যকে যথা $-- 

তমেব ধীরে! বিজ্ঞ প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রা্গগত । 

পুনশ্চ | এতদক্ষরং গাগ্্যবিদিত্বাহন্মাল্লোকাৎ প্রতি স কপণঃ। 

অথয এতদক্ষরং বিদিত্বাহস্মালোকাৎ প্রৈতি স ত্রাঙ্গণঃ ॥ 

ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মন্্ বলিয়াছেন ১-- 

যোহনধীত্য দ্বিজো। বেদমগ্যত্র কুরুতে শ্রমং | 

স জীবন্েব শুদ্রতমান্ত গচ্ছতি সাহুয়ঃ | 

তত্বপ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে এইরূপ নিরূপিত আছে )-- 

যন্ত দেবে পরাভক্তিরথাদেবে তথ! গুরো। | 

তশ্টৈতে কথিত৷ হথাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 

পরাউক্তি শবের দ্বার! শুদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে আমি অধিক 

বলিতে চাহ না। আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে ধাহার 
অনন্ী ভক্কিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি তত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী । 

বাধার অনন্য ভাক্ত উদয় হইয়াছে, তিনি তত্ব প্রতিপাদ্দক বেদের অধ্যাপক 

হইবার অধিকারী । 

চু। আপনারা কি এইটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তত্ব গ্রতিপাদক বেদে 
কেখল বৈষ্ণবধর্মম শিক্ষা দেয় আর কোন ধর্ম শিক্ষা! দেয় ন ? 

বৈ। ধর্পু এক বই দুই নয়। তাহার নাম র্িত্যধর্শ বা বৈষব- ধর্ম। পেই 
ধর্মের সোপান স্বন্দপ আর. যত প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম উপনিষ্ট হইয়াছে। 
ভগবান একাদশে বলিয়াছেন ;-- 

কালেন নষ্ট প্রলয়ে বাণীয়ং হেমসংজ্যিত। | 
ময়াদে। ব্রঙ্গণে প্রোক্ত। বন্তাং ধর্শো। মনধাত্বকঃ ॥ 

কফঠোপনিষৎ বলেন; 

ৰ সবে বেদ! যত প্ামাষনস্তি ওতে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীনি। 

তদ্ধিকো: পর! পদবিভ্যা্গি । | 



বন্ঠ অধ্যায়। ৭৩. 
এই র্যা বিচ রি দেবী বিস্তারত্ব'ও তাহার সঙ্গীগণের মুখ শু প্রায় 

হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্নোগ্ঘম হইয়! পড়িলেন। বেলা প্রায় পাচ ঘটিকা | 
সকলে প্রস্তাব করিলেন অগ্য এই স্থলে বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে 

সন্মতি হইলে সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের! এক বাক্যে বৈধাবদাসের 
পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া চলিয়। গেলেন | বৈষ্ঞবগণ হরিধবনি দিয়া যে 

যার স্থানে গমন করিলেন। 

সপ্তম অধ্যায় । 

নিত্যধর্ম ও সংসার। 
সরদ্বতীতীয়ে সপ্তগ্রাম নামে একটা প্রাচীন বণিকমগর ছিল। তথায় বহু- 

কাল হইতে সহশ্র সুবর্ণ বণিক বাল করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে 

সেই লকল বণিক, প্রভু নিত্যাননের কৃপায় হরিনাম সংকীর্তনে রত হন। চত্তী- 

দাস নামক একটী বণিক অর্থ ব্যয় হইবে এই ভর করিয়া নাগরীয় লোকের হরি- 

কীর্তভনে যোগ দিতেন না। তিশি ব্যয়কুণ্ঠতার ছ্বারা অনেক স্থ সঞ্চর করিয়। 

ছিলেন। তাহার পত্বী দময়স্তী ও তাহার স্বভাব পাইয়া অতিথি বৈষ্বগণকে 

কোন আদর করিতেন ন। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক দস্পতির চারিট]. পুত্র 

ও ঢৃষ্টটী কনা হয়। কম্তাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্ত বিপুল 

অর্থ রাখিয়াছিলেন | যে গৃহে বৈষব সমাগম হয় ন! ভথায় শিশুগণের দয়া ধর্ম 

সহজেই খর্ধ হয়। শিশুগুণি যত বড় হইতে লাগিল ততই তাহার! শ্বাথপর 

হইয়। অর্থলালসায় পিতা মাতার মুত্যু কামনা করিতে লাগিল। বণিক 

দষ্পতির আর অন্ুখের সীম! রহিল ন1। পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধুগুলি 

ও.হ্ত বড় হইতে লাগিল আপন আপন পতির স্বভাব লাত করিয়া কর্তা গৃহিণীর 

মণ কামন! করিতে লাগিল। পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে । দোকানে খরিদ বিক্রী 

করে। পিতার অর্থগুলি প্রায়ই লকলে ভাগ করিয়! কাধ্য করিতে লাগিল। 
চ্ভীদাস এক দিন সকলকে একক করিয়। বলিলেন। দেখ আমি বাল্যকাল 

হইতে ব্য়কুণ স্বভাব সবার! এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি। কখন নিজে 
ভাল আছার বা ভাল পরিচ্ছদ শ্বীকাঁর কি নাই । তোমাদের জননী ও তদ্রপ 

১৪ 



প8 | চৈব ধর্ম । 

ব্যবচারে কাল কাটাইলেন | এখন আমর! প্রায় বন্ধ হইলাম । তোমরা যত 
সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে এই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু তোমরা 

আমাদিগকে অযত্ব কর দেখিয়া বন্ডই প্তঃখিভ কআছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন 

মাছে ভাঙা! আমি ধিনি ভাল পু হইবেন ভাঙাকেই দিব। 
পুত্র ও পুরবধূগণ মোন ভাবে তরী সব কথা শ্রবণ করিয়। অন্য একত্রিত 

ভইয়। এই সিদ্ধান্ত করালন যেকণ্তা ও গুঠিকে বিদেশে পাঠাটয়া গুপ্তধন 

'অগভরণ করাই শ্রেয়; | যেচেতু কর্তা অন্থায়পূর্ববক এ ধন কাহাকে দিবেন তার! 

বলাযায় না| মকলে একটা স্থুর করিত লন যে, কর্তীর শয়ন ঘরে প্রীধন 
পোত! আছে । 

হরিচরণ কর্তার জোষ্ট পৃ্। মেকর্ডাকে এক দিবস প্রাতে কহিল। 

বাব! !'াপনি ও মাত! ঠাকুরামী একবার শ্রীদাম নবদদীপ দর্শন করুন্। মানব 

জলা সকল হইবে । শুনিয়াছি কলিকালে আর সকল ভীখ ভ্রীনবন্ধপের হ্যায় 

ভপ্রদ নন। নবদীপ যাইতে কষ্ট বা বার হইবে না| যদ চলিতে না পারেন 

গল্বনার নৌকায় দুই পণ করি! দিলেই পৌছিয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে এক 

জন বৈষ্ঞজহী পেখো যাইতে ও ইচ্ছুক আছে। 
 চক্সীনগাস স্বীয় পত্ধীকে পরানশ জিজ্ঞাস! করায় দমস়স্তী আহলাদিত হুইলেন, 

ছুই জন 'বলাবলি করিনেন যে সে দিবসের কথায় ছেলের। শিছ& হইয়াছে | 

দত এন অক্ষম হই নাই যে চলিতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শাস্তিপুর 

হইল শ্রীধাম নবন্বীপ যাত্রা! করিব | 

দিন দেখিনা দুষ্ট জনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে গরদিবস আন্থ- 

কায় উপস্থিত। তখায় এক্টী দোকানে রন্ুক্ট করিয়া খাইতে বসিবেন, এমত 

সঙ্গয় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে তোমার পুত্রগণ তোমার ঘরের চাবি 

তাঙ্গিয়া সমস্ত ভ্রন্য লইয়াছে। আর ভোমাপ্দিগকে বাটা যাইতে দিৰে ন|। 

তোমার ওপ্ত অথ সকলে বাটিয়া লইয়াছে। 

এই কথা শুননবামাত্র চণ্ডীদাদ ও তৎপত্ধী অর্থ, শোকে কাতর হউয়া 
পড়িলেন। সে দিবস খায়! দাওয়া হইল ন! ] ব্রন কক্সিষ্ডে করিতে দিন- 

গেল। লেখো বৈষঃথী বুঝাইয়। দিল যে গৃহে আসক্তি করিও না। চল তোমরা 

হ্ুইজনে ভেক লইয়া আখড়! বাধ। . যাহাদদের জন্ত এত করিলে, তাহারাই, 
যখন এনপ শক্র হইল তখন আর ঘরে যাওয়ার আবস্ক নাই। চল নবন্ধীপে 
খাকিবে। তথায় ভিক্ষা করিয়া খাও সেও ভাল।। 



সপ্তম অধ্যায়। [প€ 

চাত্বীদাস ও তংপতী, পুত্র ও পুরবধূনিগের ব্াবহায় শুনি!) আর ঘরে যাইব 
না, বরং প্রাণত্যাগ করিব সেও ভাল এইক্ূপ বারবার বলিতে লাগিলেন । 

অবশেষে ত্াস্বিকা গ্রামে একটা বৈষ্ণব বাট্টাতে বাসা করিলেন। তথায় ছুই 
চারি দন থাকিয়া! জীপাট শাস্তিপুর দর্শনপুর্রবক শ্রীধাম নবীপ যাত্রা! করিলেন। 

শ্ীমায়াপুরে একফটী বণিক কুটুম্ব ছিল তাঁহাদের বাটীতে রহিলেন। ছুই চারি 
দিন থাকিয়া শ্রীনবন্ধীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার, ঝুলিয়। গ্রামের সপ্তপল্লী দেখি! 

রেড়াইতে লাগিলেন। কএক দিন পরে পুত্র ও পূত্রবধূগণের ' গ্রতি পুনরাক। 
মায়! উদয় হইল । 

চণ্তীদাস বলিলেন, চল, আমর! সপ্রগ্রামে বাই । ছেলেরা কি আমাদিগকে 

কিছুমাত্র স্সেহ করিষে না? দেখে! বৈষ্ণবী কিল তোমাদের লঙ্জ! নাই। 

এবার তাহার! ভোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে সেই কথা শুনিয়া বু দম্পতির, 

মনে আশঙ্কা! হষ্ইল। তাহারা কছিশ বৈষৰ ঠাকুরুন্, তুমি শ্বস্থালে যাও ৮. 

আমরা বিবেকী হঈটলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া” 

আমর! ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ধান্ধ করিব। 

লেখো! বৈষ্ণবী চলিয়া গেপ। বণিক দম্পতি এখন গৃছ্ের আপা ত্যাগ. 

করিয়া কুলিয়া গ্রামে ছকড়ি চটের পাড়ায় একখানি ঘর বাধিবার চেষ্টা করিতে, 

লাগিলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা! করিয়! একখানি কুটার 

প্রস্ৃত করিয়া তথায় রহিলেন। কুপিয়৷ গ্রাম অপরাধ ভগ্রনের পাট । তথা 

বাস করিলে পুর্ব অপরাধ দুর হয় এক্ধপ একটি কথা চলিয়৷ আর্ঈসতেছে। 

চতীনাস কহিলেন, হরির মা? আর কন । ছেলে মোয়র কথ আয় বছিবে' 

না। তাছা্দিগকে আর মনেও করিও না। আমাদের পুষ্জ পু অপরাধ আছে, 

তজ্জগ্তই বণিফের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হইয়া কখন অতিথি ট্ুঞবের 

সেবা করিগাম ন1 এখন এখানে কিছু অর্থ পাষ্টলে, তিথি সেবা করিব । 

আর জন্মে তাল হইবে। একধানি মু্দিখানা করিব মানস করিয়াছি ।: ভন 

লোকন্নিগের 'নিকট হইতে পঞ্চ মুদ্রা ভিক্ষা) করিল প্ী' কার্যে গরবৃত্ব' হউব। 

ফএক দিবসযত্র করিয়া চণ্তীদাস একখানি, ক্ষুদ্র দোকান করিয়া হসিলেন ) 

গ্রত্যহ কিছু ক্ছি লাভ হইতে লাগিল । পতি পত্রীর উদর পুষ্তির পর একটা, 
করিয়া প্রতিদিন অভিখি সেবা করিভে লাগিলেন । পূর্ববাপেক্ষ। চীনাদের! 

জীবন ভাল হইল.) 

. চতীদাস একটু লেখা গড়া পূর্বেই শিখিযাছিলেন ॥ অব্ণর সময়ে ও 



৬ জৈব ধর্ম । 

রাঁজখান কু শ্রীকষ্চবিজয় গ্রন্থ দৌকানে বঙিয়! পাঠ করেন। স্তাকপর হইয়া 

বিক্র়াদি করেন ও অভিথি সেবা করেন। এইরূপ ৫1৬ মাল গত হইল। 

কূলিয়ার সকল লোকেই চত্তীদাপের ইতিহাস জানিতে পারিণা ভাঙাকে নী 

শ্রদ্ধা! করিতে লাগিলেন। 

তথায় শ্রীঘাদব দাসের স্থান। যাদব দাস গৃহস্ব বৈষুব। তিনি শীচৈতন্ত 

মঙ্গল পাঠ করেন। চত্তীর্দাপ কখন কখন তাহ! শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও 

তাহার পত্বী সর্ধাদা বৈষধ্ব সেবার রত খাকেন। ভান! দেখিয়া চণ্ীদান ও 

তৎপত্বী $ বৈষ্ণব সেবায় রুচিলাভ করিলেন। 

এক দিবস চণ্তীদাস শ্রীযাদব দাসকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে সংসার কি বন্ত। 

যাদব্দাস বলিগেন যে ভাণীরখীর পূর্বপার শ্রীগোক্রমদ্বীপে অনেক গুলি তত্বজ্ 

বৈষ্চব বাস করেন । চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে । আমি মধ্যে মধ্যে তথায় 

শিয়। অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজ কাল ব্রাহ্মণ পরডিতদিগের 
অপেক্ষা শ্রীগোক্রমে বৈষ্ণব পঞ্ডিতগণ শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ । সে দিবস 

্ীধূত, বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া! ত্রাঙ্গণ পণ্তিতগণ পরাজয় পাইয়া- 

ছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহ! তথায় ভালরূপে মীমাংলিত হইবে । 

এ. অপরাহে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা! পার হ্টভেছেন। দময়ন্তী এখন, শুদ্ধ 

বৈষ্ণব সেবা করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইফাছে। তিনি 

কাহলেন আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোক্রমে যাইব। যাদব্দাস কহিলেন 

ভথাকার বৈধ্ণবগণ গৃস্থ নহেন | প্রায়ই [নিরপেক্ষ গৃহভাাগী। তুমি সঙ্গে 
গেলে পাছে ত্বাহার৷ অনুখী হন, আমি আশঙ্কা করি। দময়স্তী কহিলেন, 
আমি দুরে থাকিয়া! তাহাদিগকে দণ্ডব প্রণাম করিব। তাহাদের কুঞ্জের মধ্যে 

প্রবের্শ করিব না। আমি বৃদ্ধ! আমার প্রতি তাহার। কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন ন!। 
ঘাদবদাস কহিলেন সেখানে কোন স্ত্রীলোক হাওয়া রীতি নাই। তুমি বরং 

তভল্িকটস্থ ফোন স্থানে বসিয়। থাকিবে আমরা আসিবার সময় তোমাকে 

লইয়া! আসিৰ। ৫ 

তিন প্রহর বেলার পর তাহারা তিনজনে বাদি উত্তীর্ণ হইয়া প্রহ্য 

কুজের নিকট পৌছিলেন। দময়স্তী কুঞ্জছ্বারে সা্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়! 
একটী পুরাতন বট বুক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চতীদাস কুঞ্জ মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী মালতী মপের উপর উপবি বৈষ্ণব মওলীকে ৪০৪০ 
+গবৎ প্রণাম করিলেন |. 



সপুম অধ্যায় |! ৯; 

শ্রীপরমহংসবাবাজী বসিাছেন। তাহার চতুষ্পার্থে ভ্রীবৈধঃধদাল, লাভিভী 

অস্থাপক, অনস্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়াছেন। তাছায় নিকট 

বার্বদাস বলিলেন, ও তংপাঙ্ছে চতখীদাস বসলেন । 

, অনস্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাস! করিলেন, এই নূতন লোকটা কে? 

বাদবগগাল চতীদাসের সমস্ত বৃত্বান্ত বলিলেন | অনস্তদাস বাবাজী একটু হাস 
করিয়া বলিলেন হই | সংসার ইহাকেই বলে! যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন 

তিনিই বুদ্ধিমান | যিনি সংসারের চক্কে পড়িয়! থাকেন ভিনিই শোচা! 

চ'ধীদাসের মন ক্রমশঃ নির্শুল হইতেছে 1 নিত্য সুকুত করিলে অবশ্ঠু 

মঙ্গল হয়। বৈষঞ্ব-সংকার, বৈষ্ব-গ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবগ: ইত্যাদি ' নিত লুকৃত। 

তাহা! করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইয়া যার ও অনন্ক তক্তিতে সহজে শ্রদ্ধায় 

উদয় হয়। সেদিন চত্ীদাস, শ্রীমনভ্তদাল বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করিয়া], 

আদ্র হৃদয়ে বলিলেন আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ 

করিয়া! আমাকে সংসার যে কি বন্ত, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। | 
প্রীঘনস্তদাস। চত্ীদাম তোমার প্রশ্নটা গন্তীর! আম ইচ্ছ তি হা 

জপরমহতস বাবাজী মহাশর, নয় শ্রবৈষ্চবদাস বাবাজী মহাশয়, এই প্রশ্নের 
উত্তর দান করুন। |] 

শ্রীপরম্হংস বাবাজী | গ্রশ্নটা যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনস্তদাল বাবাজী ন্হিনী 
ও ত্বদুপবুক্ত উত্তরদাত1। অদ্য আমর! সকলেই বাবাজীমহাশয়ের উপদেশ শ্রাবণ 
করিব। 

আ। আপনাদের যখন আজ্ঞ! পাইলাম, তখন অব্শই আমি যাহ! জানি 

ভাছ। বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল গ্রহয়ব্রন্গচারী গুরুমেবের 

পাদপন্স স্বরণ করিতেছি ১-- ৃ 
৮. জীবের ছুইটা দশ। স্পষ্ট দেখা যায়। যুক্ত দশা ও সংসার ধন্ধ দশা । শুদ্ধ 

| কৃঙ-ভক্ত- নজীব বিনি কথনই মায়! বন্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মারিক জগত 

হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন তিনিই মুক্তজীব, এবং তাহার দশা মুক্ত দশ! | রৃষঃ 

বহির্শখ হইয়! অনাদি মায়ার কবণে যিনি পড়িয়! আছেন তিনি বন্ধ জীব এবং 

ভাহার দশাই সংসার দশা । মার! মুক্ত জীৰ চিন্ময় ও কৃষংদাশ্তই তাহার জীবন । 

জড় জগতে তাহার অবন্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিঙ্জগতে তিনি অবস্থিত 1. 
সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈ বৃন্দাবন ই্যাদি। মারা মুক্ত জীবের 

সংখ্যা অনস্ত । 



৭৮ | | জৈব ধম | ্ | 

মায়া বদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনস্ত। রুষ্ণ বহির্খতা দোষে রুষ্কের ছায়। 
শঞ্ষি যে মারা, তিনি তাহাকে নিজের সত্ব, রজ ও তম গুণে আবদ্ধ করিফ্াছেন। 

গুণের তারতম্য বশত বদ্ধ জীবের 'অবন্থা বিচিত্র হইয়াছে । বিচিত্রতা বিচার 

করিয়া দেখুন; জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, 

শ্বভাবের বাঁচত্রত1, রুচির পিচত্রতা, স্থানের বিচিজ্ঞতা ও গতির বিচিত্রতা । 

জীব সংসারে প্রবেশ পুর্বক একটী নৃতন রকম আমিষ বরণ করিয়াছেন । শুদ্ধা- 
বস্কায় আমি কষ্দান এইরূপ আমিত্বের অভিমান হিল। এখন আমি মমুষা, 

আমি দেবতা, আমি পণ্ড, আমি রাঙ্ধা, আমি ব্রাহ্মণ, আম চগ্ডাল, আমি পীড়িত, 

আমি ক্ষুধিত,' আমি অপমানিত, আমি পরাজিত, আমি পতি, আমি পিতা, 

আমি পত্ধী, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আনি বার, ও 
আনি ছব্ষল এইরূপ কত রকমের আমিতব হইয়াছে। ইচ্থার নাম অহংতা। 

মমতা বলিয়া 'আর একটী ব্যাপার হইয়াছে । আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আনার 

ধনঃ.আমার শরীর, আমার পুএ কন্তা, আমার পত্রী, আমার পতি, আমার পিতা, 
আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আথার গুণ, আমার বিভা, আমার, 
বৈরাগ্য, আমার ভ্ঞান, আমার কর্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ, 

ইতাদ্দি কত প্রকারের আমার হুইয়াছে। আমি ও আমার লইয়া! যে একটি 
প্রকাও ব্যাপার দেখা যাইতেছে তাহার নাম সংসার । 

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্তায় এই আমি জামার টানা | কিন্ত মুক্ত অবস্থায় 

কি আম আমার থাকে না? 

অ। মুক্ত অবস্থায় আমি ও আমার সব চিন্ময় ও নির্দোষ । কৃষ্ণ জীবকে 
যেরূপ করিয়াছেন, তাহারহ শুদ্ধপরিচর় তথায় আছে। সেখানেও আমি বহুবিধ । 

কুষ্ণদাস হইলেও রসভেদে বুবিধ। রসের যত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, 
দে সকল ও ভামার। ১ 

যা। তবে বন্ধাবস্থার আমি আমার বহুবিধ হওয়ার দোধ কি? 
অ। দোষ এই যে শুদ্ধ অবস্থায় যাহা সত্য আমি ও আমার তাহাই আছে। 

সারে যত প্রকার আমি ও আমার স্মাছে, তাহা! আরো পিত অর্থাৎ বস্তত জীব 
সম্বদ্ধে সত্য নন্ব অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক | সুতরাং সংসারের সমস্ত 
পরিচয়ই অনিতা, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক সুখ দুঃখ প্রদ। 
"যা। মায়িক সংসার কি মিথা। ? 

অ। মারিকজগত বিখ্য! নগ্, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগত সত্য । কিন্তু এই 
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অগতে প্রবিষ্ট হইরা! হত. প্রকার মায়িক আমি ও আমার করিতেছি, তাহাই 
মিথ্যা! জগণকে বাহার! মিথ্যা বলেন, তাহার! মায়াধাদী সুতরাং অপরাধী । 

যা। আমরা কেন এরূপ মিথা। সন্বদ্ধে আছি? 

'। জীব চিৎকণ। জড়জগত ও চিজ্জগত্ের মধ্য সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। 

সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভূলিলেন ন' তাহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ 

করিয়। চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন। নিত্য পার্ধদ হয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ 

করিতে লাগিলেন । ধাহার! কৃষ্ণবহির্মুথ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ বাগ! করিলেন, 
মায়া শ্বীয় বলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হতেই আমানের সংসার 

গশা। সংসারদশ! হইব! মাত্র স্বীয় সতা পরিচয় গেল ও মায়ার ভোক্তা এই 

অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আপিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। 

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি তবুও কেন আমাদের সভ্য স্বভাব উদয় হয় না? 

অ। চেষ্টা দুই প্রকার, উপযুক্ত অনুপযুক্ত । উপযুক্তচেষ্টা করিলে অবশ্তই . 

মিথ্যা অভিমান দূর হইবে। অন্ুপযূক্তচেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ' 

হইতে পারে? | | 

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞা! করুন? ৮ 
অ। কর্মকাণ্ডের দ্বীর1 চিত্ত শুদ্ধ করিয়, নির্ভেদ ব্গজ্ঞান অবলগন কর মায়া 

ছাড়িব,এই যে একটা চেষ্টা ইহা৷ অনুপযুক্ত । অষ্টাঙ্গযোগ দ্বার! সমাধি যোগে চিন্ময় 

হয়! পড়িব, ইহাঁও অনুপযুক্ত চেষ্টা । এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা টান | 
যা। গ্র সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত ? 

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু পঁ সকল চেষ্টা দ্বার! বাঞ্চিত ফল পাইবার অনেক 

ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্তাবনা। ধাহার প্রতি অপরাধ করিয়! আমাদের এই দশা 

হইয়াছে তাহার কৃপ। ব্যতীত আমাদের এদশ! দূর হইবে ম! এবং স্বীয় শুদ্ধ দশা | 
লাভ হইবেলা। 

যা। উপযুক্ত চেষ্টা ফি? 

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ যখ! ভাগবতে ১ 

অত আতাস্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছাংমা ভবতোহনঘ। 

সংগারেহন্মিন্ ক্ষণাদ্ধোপি সংসঙ্গ দেবধিনৃণাম্ ॥ 

. এই সংসার দশ! প্রাপ্ত জীবের আত্যস্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথ! যন্গি 
জিজ্ঞন! কর, তবে বলি ক্ষণার্ধও যদি সংসঙ্গ হয় তবে সেক্প মঙ্গল উদয় হয়। 

প্রপত্তি যথ! গীতা সপ্তমাধ্যায়ে ১. 



৮০ |. স্গৈব ধর্ম । 

দৈবী স্থোষ। গুণময়ী মম মায়া ছুরভ্যয়া | 

 মামেৰ ষে প্রপন্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি ভে ॥ 

এই সন্ত, রজ, তম গুণময়ী আমার দৈবী মায়া । মানব নিজ চেষ্টায় এই 
বায় উত্তীর্ণ ভইতে পারেন ন11, অভএব মার! পার হওয়া! বড়ই কঠিন। 

আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন অথাৎ আমার শরণাগত হন তিনিই মাত্র এই 

মায়! পার হইতে পারেন। | 

চণীদাস। ঠাকুর !* আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিনা । 

একটু এই ম্বাত্র বু'ঝতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্ত ছিলাম। কৃষ্ণকে ভূলির৷ 

আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি। তাহাতেই আমরা এ জগতে আবদ্ধ হ্ইয়াছি। 

রুষ কূপ! হইলে আবার উদ্ধার হইতে পারি । নতৃবা এইরূপ দশাতেই থাকিব । 

অ। হা,তুমি এখরন্ন এই পধ্যস্ত বিশ্বান কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস 

. ম্হাণয এই সব তত্বকথ! বুঝিতে পারিতেছেন। উহ্থার নিকট ক্রমে বুঝিয়। 

"াইবে। শরীপ্রেমবিবর্ধ গ্রস্থে পার্ধদ প্রদান ব্রীজগদানন্দ বলিয়াছেম ১২ 
. চিৎকণ জীব কুষ্ চিন্ময় ভাস্কর । 

নিত্য কষে দেখি কৃষ্ণে করেন আদর ॥ 

কৃষ্ণ বহিম্মখ হঞ| ভোগবাঞ্চ। করে। 
নিকটস্থ মার! তারে জাপটিয়া ধরে ॥ 

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় । 
'মায়। গ্রন্ত জীবের হয় সে ভাব উদর ।, 

খবামি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভূলে। 

মারার নফর হঞ| চিরদিন বুলে ॥ 
কতু রাজা, কু গ্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র। 

কভু দুঃখী, কতু সুখী, কত কীট-কষুন্ব ॥ 
কতু স্বর্গে, কভূ মর্তে, নরকে ব| কভু। 

কতু দেব কতু দৈত্য কতু দাস প্রভু ॥ 
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন। 

সাধুসঙ্গে নিজ তত্ব অবগত হন ॥ 

নিজ তত্ব জানি আর সংলার না চায়। 

কেন বা ভিন মায়! কযেহায়হায়। 

হ:..: কেদে বলে ওহে ফু আনি তব দাঁস। 
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ভোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্বনাশ ॥ 

কাকুতি করিয়া কুষণে ডাকে একবার । 

কূপ! করি কৃষ্ণ তাবে ছাড়ান সংসার ॥ 

মায়াকে পিছনে রাখি কষ্খপানে চায় । 

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ পাদপদ্ম পায় ॥ 

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্ির বল। 

মায়! আকর্ষণ ছাড়ে হইয়! ছুর্বল ॥ 

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই । 

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥ 

য|। বাবাজী মহাশস ! সাধুদগ যে বলিলেন, সাধুরাঁও এই সংসারে 
বর্তমান। সংসার পীড়ায় জর্জর। তাহারা বাকি করিয়া অন্ত জীবকে উদ্ধার, 

করিবেন । 

অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার 
মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, 
কিন্ত ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অন্াধুগণ 

তাহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়। সাধুসঙ্গ দুল্লভ হয়। তে সমস্ত জীঃর মায়! 

কবলিত তাহার! ছুইভাগে বিভক্ত । কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়া! ' 
ংসারকে বড়ই আদর করে। কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের 

আশয়ে বিবেক অবলম্বন করে। স্থতরাং সংসারী লোক দুই প্রকার, বিবেক-শৃহ্য 
ও বিবেক-যুক্ত |. কেহ কেহু তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে 

মুমুক্ষু শব্দে নির্ভেদব্রহ্গজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে ন। যিনি সংসার জ্বালায় জ্বলিত 

হুইয়। নিজ তত্ব অন্বেষণ করেন, তহাকেই বেদ শান্তে মুমুক্ষু বলেন । যুযুক্ষু লোকের 

ুমুক্ষ। পরিত্যাগ পূর্বক ভজনই শুদ্ধতক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তি বাথ! । মুক্তি- 
ত্যাগকে বিধান করেন নাই। যুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব জ্ঞান উদর 

হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবহতে ;-- 

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জস্তবঃ | 

তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মন্ুজাদয়ঃ ॥ 

প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব ছ্বিজোত্তম। 

মুযুক্ষণাং সহস্রেযু, কশ্চিশ্মচ্যেত দিদ্ধাতি 

১১ 
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বুক্তানামাপ সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | 

হুদুশ্ল'ভঃ গ্রশান্তাস্মা কোটিঘপি মহাযুনে ॥ 

বালুকণকে যেরূপ সংখা! কর! মার না, জীবদিগকেও তদ্রপ সংখ) করা যার 

না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ্ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশ বিষদী 

জড়ীভূত ও সামান্ত ইন্দ্রিয় স্থখাদিতে মত্ত । যে সকল লোক শ্রেয় অন্বেষণ করেন 

তন্মধ্যে কেহ কে মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্থার প্রয্াসী। সহস্র সঙ মুমুক্ু 
লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোট পিদ্ধ- 

মুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন প্রশাস্তাত্মা নারায়ণ ভক্ত হন। অতএব নারায্ণ 

ভক্ত সুছুল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা ছুল্লভ। মুমুক্ষা অত তঞুম করিয়। 

যাহারা মুক্ত ভইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই কুষ্ণতক্ত। কষভক্ের দেহ থাক! 

পর্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি তাহা। বিষযীর অবস্থিত হুষ্টতে তত্বত পুথকৃ। কৃষ্ণ 
ভক্তের অবস্থিতি দুই প্রকার । ৃ | 

যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার মধ্যে 

কোন্ কোন্ অবস্থায় স্থিত ব্যক্তির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ বলে? 

অ।. বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও তন্তু এই চাগ্গিটী বিবেকের অবস্থা । 

তন্মধ্যে বিবেকী ও যুমুক্ষদিগের সহিত বিষদার সঙ্গ ভাল । মুক্তদিগকে ছুই ভাগে 

বিভাগ" করা যায় অর্থাৎ চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নিভেদ মায়াবাদী মুক্তাতিমানী। 

'চিত্রসাগ্রহী মুক্ত সঙ্গ শ্রেয়ঙ্কর। নিরের্ মায়াবাদী অপরাধী, তাঁহার সঙ্গ নকলের 
পক্ষেই নিষিদ্ধ । দশমে এইরূপ কথিত আছে $-- । 

যেন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানি নন্তযাস্তভাবাদ বি শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ | 

আর্হ কৃচ্ছে ণ পরম্পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদূ তথুষ্মদজ্ঘ য় ॥ 

চতুথ ভগবন্তন্ত। ভগবদ্ুক্ত ছুই প্রকার, শশ্ব্ধ্যপর ও মাধুধ্যপর। ভগবদ্তুক্তের 

সঙ্গ সব্বতোভাবে শ্রেয়; । বিশেষতঃ মাধুধ্যপর ভগবস্তক্তকে. আশ্রয় ইত বিদ্ধ 

ভক্ষিরস হুদয়ে আবিভূতি হয়। 

যা। আপনি বাঁগলেন ভক্তের দুই প্রকার অবস্থিতি। একটুস্পষ্টকৃরিয়! 
তাহ! বর্ণন করিলে আমাদের ন্যায় স্তুলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল কিয়! বুঝিতে পারে। 

আ। অবস্থিতি ভেদে ভক্ত দুই প্রকার, অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত ও গৃহত্যাগী ভক্ত। 
ষা। গৃহস্থতক্তদিগের কিরূপ সংসারসন্বন্ধ তাহ! অনুগ্রহ করিয়া! বর্ণন করুন। 

অ। গৃহ নিশ্মাণ করিয়া! থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি- 

গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায় তাহাই গৃহ। দেই অবস্থায় যে তক্ত 
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থাকেন তিনি গৃহস্থ ভক্ত । মায়াবদ্ধ 'জীব স্বীয় জড়দেছের পঞ্চ জ্ঞানঘার দিয়! জড় 

বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব্ধ 

শ্রবণ করেন। নাসিকার ছ্বারা গন্ধ গ্রহথ করেন, ত্বক বা চর্ম দ্বারা স্পর্শ করেন। 

জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবি& হুইয়! 

তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। হত জড়ে আসক্ত হন ততই স্বীয় প্রাণনাথ রুঝঃ 

হইভে দুরে যান। ইহার নাম বহিম্মুথ সংলার। এই সংলারে যাহারা মত্ত 

তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন তখন বি্ষনীদের ন্যায় 

বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তীহার ধন্মপত্বী কৃষ্ণদাসী। 
পুত্র কন্তা সকল কৃাষ্চর পরিচারক ও পরিচারিক1 | তাহার চকু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণ 

সম্বন্ধীয় বস্তু দেখির! তৃপ্তি লাভ ক্রে। তাহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ 

কারয়। পরিতৃপ্ত হয়। তাহার নাসিক] কুষ্ণার্পিত তুলসী ও নুগন্ধ সকল গ্রহণ 

করিয়। আনন্দ ভোগ করেন । তীহার জিহ্বা! রুষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেগ্ভ আম্বাদন, 

করিতে থাকেন। তাহার চর্ম ভক্তাভ্বি, স্পর্শন্ছথ লাভ করেন। তাহার আশ! 

ক্রিয়া, বাঞ্1, আতিথ্য, দেছসেবা সমন্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাহার সমন 

জীবনই “জীবে দয়া” কৃষ্চনাম ও বৈষ্ুবসেবন, এই মভোত্সবময় । অনাসক্ত হইয়। 
বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তের সম্তব॥। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ' বৈষ্ণব 

হওয়াই উচিত । পতনের আশঙ্ক। নাই । ভক্তি সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণরূপে হইতে 

পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধো আনেক তত্বজ্ত গুরু আছেন। প্রভূ সম্তানগন- 
যেস্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন তাহার! গৃহস্থভক্ত ; অত এব তাহাদের লঙ্গ জীবের, 

বিশেষ শ্রেয়স্কর | | 

যাঁ। গুম্থ বৈষ্ণবগণকে ম্মার্ভদিগের অপীন থাকিতে হয়, নতুব। সমাজে 

তাহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধতক্কি থাকিতে পারে? 

আ। কন্তা পুত্রের বিবাহ ও পিতৃলোকের 'উৰ্বদেহিক ক্রিয়া! এও অন্যান্ 

কএকটী কর্পে অবশ্ঠু তাহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য.কর্ম তাহাদের করার 

প্রয়োজন নাই | দেখুন, দেহ যাত্রা নির্বাহের জন্ত সকলকেই পরাধীন হইতে, 

হয়। বাহার] নিরপেক্ষ বলিয়া! পরিচয় দেন, তীাহারাও পরাধীন । পীড়িত 

হুইলে ওঁধধ সেবন, ক্ষুপ্িত হুঈলে আহার্্য সংগ্রহ ও শীত নিবারণের জন্য বসত 
সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্যাধির জন্ত গৃহ করণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহীর প্রয়োজন 

ও অপেক্ষা আছে । নিরপেক্ষ হওয়! কেবল অপেক্ষাকে সংকোচ করা মাত্র । 

বস্ততঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় ন1। বতদুর নিরপেক্ষ হওয়া ধায় 
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ততদুরই ভাল ও ভক্তি-পৌষক হয়। গুর্ববোক্ত সমস্ত কর্পাকে রুষণ সঙ্্ধ 

করিয়! দিলেই তাহার দোষ যায়| যথ।, বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির 

উপানন! না করিয়া ফেবল কৃষ্ণদাসী সংগ্রহ ও কুষ্চ সংসার পত্ধন করিতেছি 

এই সংকল্লে ভক্তির অনুকূল হয়। পার্বর্তী বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহি- 
তাদি যাহাই বলুন নিজের সংকল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে 

শ্রীকষ্খসেবা পূর্বক সেই প্রসার্দ পিগ্ড পিতৃলোককে দান করা ও ব্রীঙ্গণ 

বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থ ভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত 

্মার্ত ক্রিয়াভে ভক্তিপর্ব মিশ্রিত করিলেই কর্মের কম্মুত্ধ গেল। শুদ্ধভক্তির 

অনুগত বৈধকন্মু করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না । - ব্যবহারে 

ব্যবহারিক ক্রি অনাসক্ত ও বিরক্ত ভাবে কর। পরমার্থে পারমারিক ক্রিয়া 

তক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহা- 

প্রভুর অধিকাংশ পার্্বদগণই গৃহস্থ ভক্ত । অনান্দিকাল হইতে তক্ত রাজর্ধি 

'দেবরধি অনেকেই গৃহস্থ ভক্ত। করব প্রহলাদ পাণও্বাদি সকলেই গৃহ ভক্ত। 
গৃহস্থ তক্তকে জগতের পুজনীয় বলিয়া জানিবেন। 

যা। .যদ্দি গৃহস্থ ভক্ত এত পুজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হন 
তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন? 

অ। "গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী 
"হুনণ জগতে তাহাদের সংখা। শ্বপ্প এবং তীহাছের সঙ্গ বিরল । 

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে তাহা বলুন? 

অ। মানবের ছইটা প্রবৃত্তি অথাৎ বহিম্মথ প্রবৃভি ও অস্তন্মথ প্রবৃত্তি। 

বৈদ্দিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক বৃত্তি বলে। শুদ্ধচিন্সয় আত্মা 

আপনার স্ব্ীপ ভূলিয়। লিঙ্গ দেহে মনকে আত্মা বলিয়৷ অভিমান করেন এবং 

মন হইয়া! ইন্দ্রিয় দ্বার অবলম্বন পূর্বক বহিবিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম 

বহিম্মুখ পরবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনেও মন হইতে আম্মার প্রতি যখন প্রবুত্তি- 
শ্রোত পুনরায় বহিতে থাকে তখন অস্তপ্খ প্রবৃতি হয়। যে পধ্য্ত বহির্শুথ 
প্রবৃত্তি প্রবল সে পধ্যস্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত 

চালিত করার নিতান্ত প্রয়োষ্ন। কৃষ্ণতক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি শ্বল্প 
কালের মধ্যেই সংকোচিত হইয়! ঘন্তম্মখ হইয়! যায়। প্রবৃত্তি যখন পুর্ণকধগে 
অন্তম্মুখী হয় তখনই গৃহ্ত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপুর্ধে গৃহত্যাগ করিলে 

পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ অবস্থাটা জীবের -আত্মতত্ব উদ্নয 
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করিধার ও শিক্ষা করিবার চহ্ষ্পাঠী বিশেষ । শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুম্পাঠী 
ত্যাগ করিতে পায়ে। 

যা। গৃহত্যাগী ভক্তের অধিকায় লক্ষণ কি? ্ 
অ। আদৌ স্্রীসঙগ ম্পৃ শূন্যতা । সর্বজীবে পূর্ণদয়া। অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছ 

জ্ঞান । কেবল গ্রাস আচ্ছাদন সংগ্রহ জন্ত অভাবকালে হত । কৃষ্ণে শুদ্ধারতি । 

বহিশ্ম,খ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান। মান অপমানে সম বুদ্ধি। বহ্বারস্তে স্পৃহাশৃন্ততা৷ | 

জীবনে মরণে রাগঞ্েষরছিতত1 | শাস্ত্রে তাহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন ;-_ 
ৃ সর্বভূতেষু যঃ পশ্থেন্তগবন্তাবমাত্মনঃ | 

ভূতানি ভগবত্যাত্বন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ * 

ময়ি হানন্যভীবেন ভক্কিং কুর্ববস্তি যে দৃঢ়াং। 

মতকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তল্বজনবান্ধবাঃ ॥ 

বিশ্বজতি হৃদ্য়ং ন যস্য সাক্ষাদ্বরিরবশাভিহিতোপ্যঘৌঘথনাশঃ | 

প্রণয়রসনয়! ধৃতাভ্বি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্ত; ॥ ৃ 
এই লক্ষণ লকল যে গৃহস্থ তক্রের উপস্থিত হয় তিনি আর কর্মক্ষম থাকেন না; 

স্থতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল।, জন্মের 

মধ্যে যদি কথন এরূপ একটা ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগা । 
যা। আজকাল দেখিতেছি কেহ কেহ হ্থল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ভেক_ 

গ্রহণ করেন। গ্রহণ করিয়৷ একটা আখড়া করিয়া দেব-সেবা করেন। ক্রমশঃ 

তাঁহার যোষিৎসঙ্জ দোষ হইয়| পড়ে । তথাপি হুরিনামাদি ছাড়েন না। স্থানে 
স্থানে হইতে ভিক্ষা করিয়া! আখড়। নির্বাহ করেন। ইহারা কি নিরপেক্ষ ন! 

গৃহস্থ ভক্ত । 

অ। তুমি অনেকগুলি কথ! একত্রে জিজ্ঞাসা করিলে । আমি একটা একটা 

কথার উত্তর দিতে পারি। অগ্ল বয়স অধিক বয়সের কথা নয়। *পুর্ববসংস্কার 
ও আধুনিক সংস্কার বলে কোন গৃহস্থ ভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্প বয়সেই হয়। 
শুকদেব জন্মমান্র সেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটা দেখ! কর্তৃব্য 

যে অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন 

ব্যাঘাত হয় না। ২... | | 
যা। যথাথ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিন্ধপ ? 
অ। .যণার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ় । আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃজিম 

নিরপেক্ষত। প্রতিষ্ঠার আশ! ও ধূর্তত। ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। নিরপেক্ষ 
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গহত্যাগী ভক্কের সম্মান পাইব এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেন কেহ প্রকাশ 

করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল জনক | গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার 

লক্ষণ আর দুষ্ট হয় না। তখন দৌরাঝ্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়। 

যা। গ্রহত্যাণী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়? 

অ। দৃঢ়রূপে গৃহম্পৃহ! দূর হইলে বনেই থাকুন বা! গভমধ্যেই থাকুন নিরপেক্ষ 

অকিঞ্চন ভক্ত জগত পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রম লিঙ্গদার! 

পরিচিত হইবার জন্তা কৌগীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা গ্রণ 

সময়ে কতকগুলি 'গহত্যাগী বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় 
করেন। ইহণরই নাম ভিক্ষাশ্রম প্রবেশ বা তছুচিত বেশ ধারণ ব্যাপার । ভেক 

লওয়| যর্দি ইহাকেই বল তাহ! হইলে দোষ কি? 

য|। ভিক্ষাশ্ুম লিঙ্গত্বার! পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন কি? 

অ। জগতে ভিক্ষা্খমী বলিয়৷ পরিচিত ভইলে আর আত্মীয় পাঁরবারগণ 

সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়ির়! দিবে এবং নিজেও আর গৃহ প্রাবেশ করিতে 

ইচ্ছা করিবে না । সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আঙিয়া৷ উপস্থিত 

হুইবে। পরিপক্ক নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী ভক্তের জন্ত বেশাশ্রয় কোন কাধ্যের না 

হউক, কিন্ত কাহার কাহার পক্ষে নেশাশ্রয় একটু কাধ্য করে। সজহাতি মতিং 
টাকে বেদে চ পরিনিষ্িতাং এই শক্ৃণযুকত ভক্তের বেশাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষ। 

পর্যন্ত তাহার প্রয়োজন । 
ধ1। কাহার নিকট বেশাশ্রয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে ? | 

অ। গৃহত্যাগী বৈষ্চবের নিকট বেশাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ ভক্ত 

গৃহ্ত্যাগীর ব্যবহার আম্বাদন করেন নাই, এই জন্ত কাহাকেও বেশাশ্রম দিবেন 
ন]। কেনন। শাস্ত্রে পিখিত আছে )-- | 

অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তপ্তুবে। 

যা। যান ভেক ঝ| বেশাশ্রম অর্পণ করিবেন সেই গুরুদেবকে কি কি বিষয় 
বিচার করা কর্তব্য | 

অ। আদৌ. গুরুদেব 'দেখিবেন যে শিষা উপযুক্ত "পাত্র কিনা? গৃহস্থ 
ভক্ত হইর কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্ম স্বভাব.লাভ করিয়াছেন কি না ? 

্্রীসঙ্গ স্পৃচ। শুন হইয়াছেন কি না? অর্থপিপাস ও ভাল খাওয়া পরার ৰাঞ্ধ 

নির্মূল হইয়াছে কিনা ? কিছু দিন শিষ্কে নিজের নিকট রাখিয়া ভাল রূপে 

পরী করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বালয়। জানিবেন তখন ভিক্ষাশ্রমের বেশ 
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দিবেন। তৎপূর্বে কোন প্রকায়েই দিবেন না। অন্থপধুক্ত পাত্রে ভেক দিলে 
গুরু অবশ্থ্য পতন হইবেন। : র 

যা। এখন দ্েখিতেছি ভেক লওয়! মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথ! । 

ইহাকে অনুপযুক্ত গুরু সকল বাবহারিক করিয়৷ ফেলিতেছেন। এখন আরম্ত 

হইয়াছে । শেষে কি হয় বলা যায় না । 

অ। শ্রীমন্মহাগ্ুভু এই পদ্ধ(তকে পবিত্র রাখিবার জন্ত অতি স্বল্প দোধী ছোট 

হরিদ্বাসকে দও্ড করিয়াছিলেন । ধাহার। আমার প্রভূর অনুগত তাহার সর্বদ | 

হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন । 

- যা। ভেক লইয়া আখড়া বাধা ও দেবসেব| কর! কি উচিত পদ্ধতি ? 
অ। না। উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষা শ্রমে প্রবেশ করিয়! প্রতিদিন ভিক্ষার. বারা 

জীবন নির্বাহ করিবেন। আখড়। আদি আড়ম্বর করিবেন না | কোন স্থলে 

কোন নিভৃত কুটীর বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকবেন। অর্থ দ্বার! যাহা হয় তাহা 

করিবেন না । নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন । 

যা। যাহারা আখড়া বাধিয়! গৃতস্থের ন্যায় আছেন তাহাদিগকে কি বঙাযায়? 

অ। বাস্তানী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন আবার 
তাহ! ভক্ষণ করিলেন । 

যা। তিনি কিআর বৈষ্ণৰ থাকেন না । 

অ। তীঙার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ঞবধন্মের বিরোধী তখন আর, কেন 

তাছাঁর সঙ্গ করিব? তিনি শুদ্ধ ভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। 

তাহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বন্ধ কি? 

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তথন কিরূপে টন ছাঁড়িয়া- 

ছেন ঝলিবেন। 

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক বস্ত। নামের বলে যেখানে পাপ. দেখিবে 

সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিবে। 

যা। তাহার সংসারকে কি কৃ সংসার বলিব ন|। 

অ।. কখনই নয়। কৃষ্ণসংলারে লাঠ্য নাই। সম্পূর্ণ নরলত| | অপরাধ নাই । 
যা। তবেবুঝি তিনি গৃহস্থ ভক্ত হইতে হীন। 
অ। তক্তই যখন নন, তখন কোন ভজ্জের সহ্কিত তাহার তারতম্য বিচার 

নাই। | 

যা। অহার উদ্ধার কিসে হইবে? 



৮৮ জৈব ধর্ম । 

আ যখন তিনি প্ী সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে 

ক্রন্দন করিবেন তথন তিনি আবার ভক্ত মধ্যে গণ্য হইবেন । 

যা। বাবাজী মহাশয় ! গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রম 

ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না । 

আ। আহা! বৈষ্ণবধন্্র বড় উদ্ার। ইহার একনাম জেব-ধর্মা। সকল 

মানবেরই বৈঞ্ঃব ধর্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব ধর্শ গ্রহণ 

করিয় গৃহস্থ থাকিতে 'পারেন। তীহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের 
মধ্যে সন্ন্যাস ত্রষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থ ভক্ত. 

হইতে পারেন। তাহাদেরও কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাই। অপকর্মের জন্য 

যাহাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে, তাহারা এবং তাহাদের সম্তানগণ যদি সাধুসঙ্গে 

শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করত গৃহস্থ ভক্ত হন, তাহাদেরও বর্ণীশ্রম নাই। অতএব 
গৃহস্থ ভক্তগণ দুই প্রকার, অথাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রম ধর্ম রহিত। 

যা। এই ছুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ট? 
অ। যাহার অধিক ভক্তি তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি হীন হইলে ব্যবহারিক 

মতে ছুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ট, যেহেতু তাহার ধর্ম আছে, অপরটা অন্ত্যজ। 

পরমাখে উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তি হীন। | 

যা। গৃহস্থ থাকিয়! গৃভত্যাগীর বেশ গ্রহণে কাহারে! কি অধিকার আছে? 

--অআ। না। তাহা করিলে আত্মবঞ্চন] € জগ্ঞ্চনা এই ছুইর্টী দোষ হয়। 

গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগী বেশাশ্ররী ব্যক্তিকে পরিহাস 
ও অপমান কর৷ মাত্র। | 

যাঁ। বাবাজী মহাশয়! ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্র পদ্ধতি আছে কি? 

অ। স্পষ্ট নাই। সর্ব বর্ণ হইতে মানব বৈঝব হইতে পারেন। কিন্তু 

শান্ত্রমতে দ্িজ ব্যতীত কেহই সম্যাস গ্রহণ করিতে পারেন _ন।। শ্রমদ্তাগবতে 
সর্ধবর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে, “যস্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং তত্তেনৈব 
বিনিপ্দিশেৎত অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বলিলাম সেই . লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ 
করিবে। এই বিধিবাক্য বলে অপর ব্ণজাত পুরুষকে ব্রহ্গ: লক্ষণ যুক্ত দেখিয়া 
সন্ক্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে । তাহ! যদি ষথাঘথ হয়, তাহা হইলে শান্তীসম্মত 

অবশ্ত বলিতে হইবে । এই কাধ্য কেবল পারমাথিক বিষয়ে বলবান। ব্যবহারিক 
বিষয়ে বলবান নয়। 

যা। চশ্তীদাস তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর পাইয়াছ? 



সপ্তম অধ্যায় । ৮৯ 

চ। যে লকণ উপদেশ বাক্য পরম পৃজনীয় বাবাজী মহ!শয়ের মুখ কইতে 

নিঃহৃত হইল তাহ হইতে আমি এই কথাগুপি বুঝিতে পান্সিয়াছি। জীব যে 

নিতা কৃষগদাস তাস ভালয়া, মারিক শরীর আশ্রয় করত মায়ার গুপে জড়বস্ততে 

সখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন । আপন কম্মফল ভোগন্জন্ট জন্ম জরা মরণ মাল! 

গলায় পরিয়াডেন। কথন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জম্মগ্রাচণ করিয়। নুতন 

নৃতন অগ্ঠিমানে নাল। অবস্থায় নীত হ্ইতেছেন। ক্ষণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাদা'দ 
গার কার্ধো ঢালত হইতেছেন । সংসারে দ্রবোর অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে 

পড়িতেছেন ॥ নানাবিধ পীড়া আসিয়া শরীরকে জঙ্্রিত করিতেছে । 

গ্রহে শ্রী পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখন কখন আত্মহত্যা পধান্ত শ্রীকার 

করিতেছেন । অথ লোডে কত্তপ্রকার পাপাচরণ করিতেছেন । ঝাজদও, লোকের 

নিকট অপমান ও নানাবিধ কায ক্লেশ ভোগ করিতেছেন । আম্মীয় বিয়োগ, 

পন নাশ, তঙ্কর দ্বার অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সব্বদাই ঘটিতেছে। 

প্দ্ধ হলে আত্মায়গণ যত্র করে না তাহাতে কতই দুখ হয়। শ্লেম্সা পীড1 বাত 

বাথা ইত্যাদ দ্বার! বুদ্ধ শরীর কেবল তুঃ'খর কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় 

জঠোর যন্থণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরার থাক। পরাস্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, 

মোহ, মদ, মাৎসর্্য ইছারা প্রথল হইয়। (বিবেককে স্থান দেয় না|" ইহাই 

সংসার । আম এখন সংসার শন্দের অর্থ বুঝলাম । মামি বাবাজী মহাশক্জদিগকে 

পারশ্বার দণগ্ডবৎ প্রণাম করি। বৈষ্ঞজবই জগতের গুরু । আজ বেষ্চব কৃর্পায়” 
আমি এই সংসার জ্ঞান লাভ করিলাঘ ! 

অনন্তদ্বাস বাবাজা মহাশয়ের সাধু উপদেশ শ্রবণ কারয়া তত্রত্য আর 
সম্ত বৈষ্বগণ সাধুবাদ ও ছারধবান কাপলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈষুণ তথার 

উপস্থিত হইলে লাহিড়া মহাশয়েক নিজ কৃঠ এই পদটা গীত হইঠে লাগিল। 
এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মান? না পায় দুঃখের শেষ 

সাধুসগ কার, হার তজে বদি, ত্রবে অন্ত হয় ক্রেশ॥ ঙ 

বিষয় মনলে, জপিছে দয়, অনলে বাড়ে অনল। | 
অপরাধ ছাড়, লয় কুষ্ণনাম, আনলে পড়েত জল ॥ 

নিতাই চৈতন্ত, চরণ কমলে, আশ্রয় হইল যেই | 

কালাদাস বলে, জীবণে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥ 

এই কীর্ভুনে চস্তীদাল বড়ই আনন্দের লহ্িত নৃত্য করিলেন। বাখাজীদিগের 
চরণরেণু লইয়া পরম স্মানন্দে গড়াগড়ি দয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
মকলেচ5 বলিলেন চণ্ডাদাপ দ্ড় ভাগাবান। 



১৯০ জৈব ধন্ম। 

কতক্ষণ পরে যাঁদব দাদ বাবাজী বলিলেন, চল চণ্ভীদাদ আমরা পার ভই। 
চণ্ীদাস রহস্ত করিনা বলিলেন মাপনি পার করিলে আমি পার হইব। ছুইজ্নে 

প্রদধায় কুপ্রকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া! বাহির হুইলেন। দেখেন, যে 

লময়স্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছে। আহা ! কেন স্ত্রী জন 
পাইয়াছিলাম। আমি মি পুরুষ জন্ম পাইতাম অনায়াসে এই কুঞ্জ মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়! মন্থান্তবর্গকে দর্শন করিয়া ও তাহাদের পদধূল লইঈয় চরিভার্থ 
হইতাম। জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রীনবন্ধীপে নৈষ্ণবদিগের কি্কর হইয়। 

দিন যাপন করি। 
যাদবদাদ কহিলেন ওগে! ! এই গোক্রম ধাম অতিশয় পুণ্যভূমি। এখানে 

আনিবামাত্র জীবের শুদ্ধ ভক্তি হয় । এই গোদ্রম আমাদের জীবনেশ্বর 
শচীনন্দনের ক্রীড়। স্থান-_গোপপল্লী । তত্ব জানিয়াই সরম্বতী ঠাকুর এইরূপ 

প্রাথন! লিখিয়াছেন )-- 

ন লোক বেদোদ্দিতমার্গভেদৈঃ আবিষ্ঠ সংক্লিহ্ঠতে রে বিমুঢ়াঃ | 

হঠেন সর্বং পরিহৃত্য গৌড়ে শ্রীগোদ্রমে পর্ণকুটাং কুরুধবং ॥ 
তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুপিয়। গ্রামে পৌছিলেন। 

সেইছিন'হইতে চ'ীদাস ও ততৎপত্বী দময়স্তী উভয়েই একপ্রকার আশ্চর্য্য বৈষ্ণব 

ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হুইল যে.মায়িক সংসার তাহাদিগকে 

আত ম্পশ করিতেছে না। বৈষ্ণব সেবা, সর্বদা কুষ্চনাম, সর্বজীবে দয়। 

তাহাদের ভূষণ হইয়! পড়িল। ধন্ঠ বণিক দম্পতি! ধন্য বৈষ্বপ্রসাদ! 

ধন হরিনাম! হন্ত শ্রীনবহ্থীপ ভূমি!!! 

অস্টম অধ্যায়। 

ৃ নিত্যধর্ম ও ব্যবহার 
এক দিবস: শ্রীগোদ্রমস্থ বৈষুবগণ শ্রীগোরা হৃদের দক্ষিণ-পূর্বভাগে উপবন- 

বাসী বৈষ্ণবদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়! অপরাহ্ছে, বদিয়ছেন। লাহিড়ী 
মাশয় এই গীতটা গাইয়৷ বৈষ্ণবদের ব্রজভাব উদয় করাইতেছিলেন 

( গৌর ) কত লীলা করিলে এখানে । 
অন্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গে, নাচিলে এ বনে রঙ্গে 

কালীয় দমন সংকীর্তনে । | 



অম্টম অধ্যাঁয়। ঠ/ ৬ 

এই হুদ হৈতে প্রভূ, নিস্তারিপে নক্র কভু, 
কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে ॥ 

এই শীতের অবসানে বৈষ্বগণ গৌরলীল! কৃষ্চলীলার ত্রক্য আলোচন। 

করিতেছিলেন, এমত সময় বড়গাছী হুইতে ছুই চারিটী বৈষ্ণব আসিয়া 

প্রথমে গোরাহ্্দকে পরে বৈষ্বগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । 

স্থানীয় বৈষ্ণৰগণ তাহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়া বসাইলেন। নিভৃত 
কুজে একটা পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল । বৈষ্ণণগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া 

এফটী গোল চৌতরা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সকলে আদর *করিয়। শ্রী বট 

গাছটীকে নিতাই বট বলিতেন। প্রন নিত্যানন্দ পেই বট তলায় ৰমিতে বড় 

ভাল বামিতেন। 

বৈষ্জরগণ নিতাই বটের তলে বগিয়৷ ইষ্টগোষ্টা করিতেছেন। বড়গাছী 
তে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একট ন্বল্পবয়ন্ক জিজ্ঞান্থ বৈষ্ণব ছিলেন। 

তিনি সহ! বলিলেন, আমি একটী প্রশ্ন কধিতে ইচ্ছ। করি, আপনারা কেহ 

তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন । | 

নিভৃতকুঞ্জের হরিদ্বাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি প্রায় 

কোন স্থলে যান না। " তাহার বয়স প্রায় একশত বৎসর। কখন কদাচ 

.. সি 

হ্হু 

প্রহথায়কুঞ্জে পিক পরমহংল বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি প্রত, 

নিত্যানন্দকে শ্রী বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা! হে 

রঁস্থলেতীস্ার নির্ধ্যাণ হয়। তিনি বলিলেন বাব! ! পরমহংস বাবাজীর 

মভ। যখন এখানে আসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবন। কি? 

বড়গাছার বৈষবটি প্রশ্ন করিতেছেন । বৈষ্ণবধঙ্ নিত্যধর্ম । যিনি 

বৈষ্ণবধন্মের আশ্রয় করিবেন, তাহার অন্তের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর! 

কর্তব্য তাহ! আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসন! করি। + 

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন 
ওছে বৈধবদাস ! তোমার স্ঠায় পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণকব আজকাল বঙ্গভূমিতে ন্লাই। 

তুমি এই প্রশ্জের উত্তর প্রদান কর। তুমি সরম্বতী গোম্বামীর সঙ্গ করিয়াছ। 

এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষ! গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগাবান, 

এবং শ্রীমন্মহাপ্রভূর কপাপাত্র । 

বৈষ্ণবদাসবাবাজী মহাশয় বিনীত ভাবে কহিলেন, মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ 

বলদ্রেবাবতার শ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভূকে দেঁখায়াছেন এবং অনেক মহাজন দিগের সঙ্গে 
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বহজনকে শিক্ষ! দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া রুপা করুন। 

আর সমস্ত বৈষব সে সময়ে শ্রীহরিদাল বাবাজী মহুপয়কে উক্ত প্রশ্রের উত্তর দিতে 
বিশেষ প্রাথন করায়, বাবাতী নহাশয়, অগত্যা সম্মত্ত হইলেন। বাবাজী মহাশগ 

বট বৃক্ষ তলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিডে লাগিলেন;-- 

জগতে যত জীব শাছেন সকলকেই আমি কৃষ্ণদাঁস বলিয়া! প্রনাম করি। 
"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তার দাস,” এই সাধু বাক্য আমার শিরোধার্য্য | 

যদিও সকলেই শ্রীরুফের স্বতঃসিদ্ধ দাস তথাপি ধাঠারা অজ্ঞান বশতঃ ৭| ভ্রম 
বশতঃ তাহার দান্ত স্বীকার করেন না তাহার একদল এবং ধাহারা সেই দাস্ত 
শ্বীকার করেন তাহারা মার একদল। সুতরাং জগণঠে ছুই প্রকার লোক অথাৎ 

রুষ্ণ-বহিম্মুখ ও কষ্টোনুথ | কুপ্চ-বহির্শাখ লোকই সংদারে অধিক । উহাদের 
মধ অনেকেই ধু স্বীকার করেন না। তাহাদের নম্বপ্ধে কিছু বলা ন| বা 

সমান | তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচার নাই। স্বার্থ সুখই তাহাদের সবস্থ। 
বাহার ধর্ম স্বীকার করেন, তাহাদের কর্তব্য বিচার মাছে। তাহাদের জন্য 

বৈষবপ্রবর মনন লি'খয়াছেন ;- 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোইস্তেয়ং শৌচমিষ্তিয়নিগ্রহঃ | 

বীবিদ্ধা মতামক্রোপো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥ 

৬ ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শো, ইব্্রিনিগ্রঠ, ধা ও বিষ্কা। এই ছয়টী নিলের 

প্রত কর্তৃব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে । ক্ষমা, অন্তেয়, সত্য ও অক্রোদ এই চারিটা 

পরের প্রতি কর্তব্য বলিয়া গ্ির হইয়াছে । হরিভজন এই দশটা লক্ষণের মধ্যে 

কোনটীতেই স্পট নাই। এই দৃশাবধ ধর্ম সাধারণের জ্ব নারদ আছে। 
এইরূপ কর্তধ্য নিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল তাহা 
বল! যার লা। যথা বিঞু ধশ্মোত্তরে -- 

জীবিত বিফুভক্তস্ত বরং পঞ্চানন চ। 

 নতু কম্নপহআানি তক্কিহীনন্ত কেশবে। 

| কৃষভক্ত বাতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না ভক্ত ব্যতীত আর 

সকলেই স্বিপদ পশু মধো পরিগণিত | ঘথাঃ 

্ববিড্বরাহো ই্রথবৈঃ সত পুরুষ) গণ্ডঃ ঃ 
'ন ঘত কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গা গ্রন্থঃ ॥? 
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এষ্ট প্রকা লোকের ৫ যে'লকল কর্তব্য ও অকর্তব্য তাঠ। লিজাগিত তয় 

নাই। কেবল ধাহারা' ভ'ক্ত পথ আশ্রয় করিয়াছেন তাহাদের কি কি বাবহার 

কর্তবা তাহাই বলিতে হটবে। 

বাহার! ভর্তিপগ 'মবলম্বন করিয়াছেন তাহার! ভিন এ বিভক্ত" 

অথাৎ কনিষ্ট, মধ্যম ও উত্তন। কনিষ্ঠগণ কেবল ভক্তি পথটী অধলম্বন করিয়াছেন 2 

কিন্তু ভক্ত ছন নাই । তাহাদের লক্ষণ যথা £-- 

অচ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েভতে। 

ন তত্তক্রেযু চান্তেযু স ভক্তঃ প্রারতঃ স্বৃতঃ 

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অগ্ঠ মুর্তিতে হরিপুজা করেন কিন্তু কের অন্ত জীব ও 

ভক্তগণকে শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করেন না তিনি প্রাকৃত তক্ষ। সিদ্ধান্তিহ হইয়াছে 

বে শ্রঙ্জাই ভক্তির বীজ । অন্ধা সহকারে হরিপুজ। করিলেই ভক্তি কর! হয়। 

তথাপি ভক্তপুজা বাতীত সেরূপ পুঙ্গ! শুদ্ধ! ভক্তি হদ না। যেহেতু তাচাতে 

তক্তির পূর্ন স্বরূপের হানি, আছে। অর্থাৎ ভক্তিকার্ধের একটু গ্বারদেশ প্রবেশ 
মাত্র হইয়াছে | শান্তর বপিতেছেন £- 

হস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলতরাদিধু ডৌম ইজাধীঃ।' 

' স্তীথ বুদ্ধিঃ সলিলে ন কঠিচিজ্জনেত্বভিঙ্েযু স এব গোখরঠ। 

ধিনি এই স্থল শরীরে, আস্মবুদ্ধি, স্ত্রীপররবারাদিতে মমতা বুদ্ধি, খৃগয়াদি 

জড় বস্ততে ঈব্ বুদ্ধি এবং গঙ্গা জলাদদিতে তীর্থ বৃদ্ধি করেন, কিন্তু তগবন্তক্ষে 
আম্ম বুদ্ধি, মমতা, পুজা বৃদ্ধি ও তীর্থ বুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি. 
গরুদগের গাধা অর্থাৎ অতিশর নিব্দোধ। 

তাৎপর্য এই বে-যদিও অগ্ট। দুর্ভতে ঈখর পুজা ব্যতীত ভক্তির প্রারস্ত হনব 

না, কেবল বিত্তর্কহারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং তজনের ব্ষিম্ন নির্দিষ্ট হয়ঃনা, তথাপি 
শ্ীগিগ্রহ সেবায় শুদ্ধ চিন বুদ্ধর প্রয়োজন । এ জগতে জীবই'চিন্য় বন্ত । 
জীবের মধ্যে দিনি ৮৮ তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। ভক্ত ও কৃষ্ণ এই ছুইটী শুদ্ধ 

-. চিন্ম বস্তু । পে চিন্ময় বস্ত উপলব্ধি করণে জড়'জীব ও কৃষ্ণের যে সনন্ধ জ্ঞান 

 তাছা নিতান্ত প্রয়োজন । সেই সনধনধ ভ্ানের সহিত শ্ীমৃত্তি সেধা করিতে হইলে 
কফ পুঙ্গা ও তক্ত দেবা ঘইই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত 

চিন্প় -তদ্বের এরূপ আদর ছয়, তাহাকেই শান্তীয় শ্রদ্ধা বলে। কেবল ্ীমৃষ্ঠি | 

পুজা করা, অথচ চিন্ময় তত্তের পরিষ্কার সঘন্ধ ন! জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই। 
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চযন। অত এব তাহা! প্রাথমিক ভক্তি দ্বার হইলেও শুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহাই দিদ্াস্ত। 

ভক্কিদ্বার প্রাপ্ত ব্যক্তি'ণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন ;-- 

গৃহীত বিষুদীক্ষাকে। বিষু পুঙ্জাপরো! নরঃ। 

বৈষ্বোহণ্ভছিতোহন্ডিজেরিতরোহম্মাদবৈষণবঃ ॥ 

পুরুযান্ুক্রমে ধাহারা কুলগুরু ধরিয়া! অথবা লোঁক দৃষ্টে অঙ্চনমার্গে লৌকিক 

শ্রদ্ধায় সহিত বিষুঃন্ত্র দীক্ষা পূর্বক শ্রীমূর্তি পূজ|.করেন তাহার! কনিষ্ বৈষ্ণব 
অথাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত নন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি দিগের ছায়। ভক্ত্যা- 

ভাসই গ্রবল। গ্রতিবিদ্ব ভক্ত্যাভাস নাই, কেনন। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভানকে 

অপরাধ মধ্যে গণিত করায় ভাহাতে বৈষ্ণবতা নাই । এই ছায়া-তক্ত্যাভাষও 

অনেক ভাগ্যের ফল। কেননা ইহারাও ক্রমে মধাম ও উত্তম বৈষ্ণব হুইতে 

পারেন। 

যাহাই হউক এ অবস্থার লোকের! শুদ্ধ তক্ত,নন। তাহার। আচ মুক্তিতে 

লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পুজা! করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশ লক্ষণ 

ধর্ম তণ্থারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্ত যে 

. শাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহ! ইহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অন্ত হইতে 

তক্ত বাছিয়, লওয়! ইহাদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষব দিগের 

জন বারহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথ! ;-- 

ঈশ্বরে তদধীনেযু বালিশেষু দ্বিষৎস্ চ। 
প্রেম মৈত্রী কূপোপেক্ষ। যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 

এস্থলে যে ব্যবহারের কথ! বল! হইতেছে তাহ! নিত্যধন্খ গত ব্যবহার। 

নৈমিত্বিকও ফেবল এছিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না। বৈষ্ব জীবনে 

এই বাবহারই প্রয়োজন অন্ত বাবহার এই ব্যবহারের বিরোধী ন। হইলে আবন্যক 

হতে করা যাইতে পারে। 

: : বৈষ্ণব ব্যবহারের পাত্র চারিটী অথাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, রালিশ অর্থাৎ 
' আততন্বজ্র বিষয়ী এবং স্বেধী অথাৎ ভক্তি বিরোধী । এই চারি প্রকার পারের 

প্রতি প্রেম, মৈত্র, কূপ! ও উপেক্ষা করাই বৈঞণব ব্যবহার । অর্থাৎ ঈশ্বরে. 
প্রেম ভক্তে মৈত্রী, বালিপে কৃপা! ও দ্বেধী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষ। ূ 

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বেশ্বর যে ক তাহাতে প্রেম। প্রেম 
শবে শুদ্ধ! তক্তি। শুদধা তক্কির লক্ষণ এই ;-- | 



অস্টম অধ্যায়। ৯৫. 

. অন্তাতিলাবিজীগু্তং জ্ঞানকর্ণাগ্ভনাবৃতং | 

আহুকূলোন রষ্টানুমীলনং ভক্তিরুত্মা ॥ 

এই লক্ষণঘুক্ত ভক্তি মধামাধিকারী বৈষ্ণবের সাধন, ভাব ও প্রেম দশ 
পধান্তে পাওয়া যার।' প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকাম্মীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীযুর্ধিতে 

শ্রদ্ধার মছিত পুজা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্তাতিলাফিত| শুন্ত ও জ্ঞান 
কর্দস্বার! অনাচ্ছন্ন, আনুকূল্য প্রবৃত্তির সহিত যে রষ্চানুশীলনরূপ! ভক্তি তাহ! 
তাহার নাই। এই লক্ষণধুক্ত ভক্তি যে দিন তাহার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিনই 

হইতে তিনি মধামাধিকারী রপিয়। প্রকৃত ভক্ষের মধো গণাহইবেন। না উদপ্ন 

হওয়! পর্যন্ত তিনি প্রারুত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস ব! বৈধবাভাঁ বলিক্বা পরি- 
চিত। কৃষ্ণান্থশীলনই প্রেম কিন্তু “আনুকৃল্যেন” শব্ের থার! কৃষ্ণ প্রেমের অন্গকূল 
যে দৈত্রী, কূপ! ও উপেক্ষ। এ তিনটীও মধাম বৈধবের লক্ষণ । 

দ্বিতীয়ত: তদধীন ভক্রের প্রতি. মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে মকল 

লোকের শুদ্ধ! ভক্তি উদর হইগ্নাছে তীছারা্ট তদধীন ত্ক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী 

নিজেও তদদীন শুদ্ধ তক্ত নন এবং শুদ্ধ ভক্তদ্দিগকে সংকারও কয়েন ন1। 

মধ্ম ও উত্তম ভক্তুগণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর : প্রশ্নোত্তরে 
শ্ীমন্মহথা প্রতৃ যে উত্তম, মধাম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের ঝথ! আজ্ঞা করিয়াছেন, 

তাহারা নকলেই পৃর্নোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত। কেই 
কেবল অর্চাপুর্ক রূপ কনিষ্ঠাধিকারী নছেন। কেবল অর্চাপুজক মহোদয়ের 

মুখে কঙ্চনাম হয় না, কেবল ছায়ানামাভাল হয়) মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈধবকে 

মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্বের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। ধাছার 

পে এ 

মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যার, ধাহার মুখে নিরন্তর কঞ্চনাম শুনা যায় এবং 

ধাহাকে দেখিলে কষ্ণনাম শ্বয়ং উদয় হন। তিনিই সেবাধোগা বৈষ্ণব ). নামাভাসী 

সেবাধোগ্য বৈষ্ণব নন। শুদ্ধ নামাশ্রযী বৈষ্ণবই কেধল সেবাঘোগ্য 1 বৈধচবের 

তারতমা ভেদে সেখার ও তারতম্য উপদিষ্ট 'হইয়াছে। মৈত্রী শঙে সঙ্গ, 
আলাপন ও সেব! সকণই বুঝিতে হইবে। . শুদ্ধ বৈধবকে দেখিবামাত্র অভার্থনা, 

তাহাকে আদর করা, তাহার, সহিত, বসিয়। কধোগকখন কর! এবং তাহার 

প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবা। কখনই তাহার, প্রতি বিছবেষ না 

করা, তাহার নিন্দা ন! করা, তাহার গাকৃতির নি ও গড়া দেখি 

আন|দর না কর! কর্ত্য . | 



৯৬... জৈর ধর্্দ,। 

তৃতীয়ত; বাণিশে কৃপা । বাণিশ শবে অন্তরঙ্গ, মূঢ়, দর্ঘ ইত্যাদি বাক্কিকে 

 বুঝায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার মতবাদে প্রবেশ 

করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের গ্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই, অথ$ অহংতা। ও মমতা - 

প্রবল হষটয়া যাহাকে ঈপরে শ্রদ্ধা করতে দেয় না, এরূপ বিষয়ীব্য্তি মাত্রেই: 
বালিশ পদবাচ্য। পঞ্িত হইয়াও যাহার ঈশ্বরে'বিশ্বাসদপ উত্তম ফল হয় 
নাই, তিনিও বালশ। কনিষ্ঠাধকারী প্রাকৃত ভক্ত, ভক্কি-দ্বারের নিকটস্থ 

হঠলেও সম্বপ্ধ তত্বে অনভিজ্ঞত! বশত শুদ্ধ ভক্কি যতদিন লাভ' করেন নাই, 

ততদিন ঠিনিও বাণিশ পদবাচা। ননবন্ধ তত্ব অবগত হইয়। যখন তিনি শুদ্ধ 
ভক্ত সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাহার বারিশহ দুর হইবে এবং 

তিনি মধাম বৈষ্ণব পদ লাভ করিবেন। এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম 

বৈষ্ণবের রুপা ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োন্ধন। অতিথী জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজন 
সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবগ্যক। তাহাই যথেষ্ট নহে। যাহাতে তাহাদের 

অনন্থ ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধ নামে কচ হয় তাচা করাই যথাথ কৃপা । 

বাণপিশধিগের শাস্ত্র নৈপুণ্য নাই, মত এব কুসঙ্গে তাহাদের নব্বদাই পতন হইতে 

'পারে। নিজ সঙ্গ কৃপা প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে ক্রমশ নাম মাহাম্সা ও 

সহুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখন নিজে চিটিতাসিত হইতে, পারে না। 

তাহাকে চিকিৎসকরা চাই। রোগীর ক্রোধ বাক্যানি যেরূপ ক্ষমনীয বালিশের 

অন্থচিত ব্যবহার ও তদ্রপ ক্ষমনীয়। ইহারই নাম কৃপা। বালিশের অনেক 

ভ্রম থাকে। কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখন কথন জ্ঞনের প্রতি ঝোক, ঈশ্বরের 
অচ্। মুষ্টিতে অগ্তাভিলামিভার সহিত পুজ!, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ বৈষ্ণব 

সঙ্গরূপ আম্বকুল্যের প্রতি ওদাসীন্ণ, বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি এই প্রকার 
নেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা ও সহ্পদেশ দিয়! ক্রমশ এই সবত্রমদুর. 

করিতে পারিণে কনিষ্টাধিকারী 'আতি দৃত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ তত্-হুইতে 

পায্পেন। আরা মৃস্তিতে হরি পূজা! যখন ক্মারস্ত করিয়াছেন তখন সকল মঙ্গ- 
_লের ভিত্তি মূল পত্তন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মতবাদ দোষ নাই বলিয়া 

একটু শ্রদ্ধার গন্ধ আছে। যিনি 'মার়াবাদাদি মতধাদেরু সহিত অর্চাতে হরি 
শৃঙ্গ! করেন তাহার কিছুমাত জবিগ্রহে শ্রদ্ধা-জন্মে নাই ।. তিনি অপরাধী। 
পরই জন্তই “শরদ্ধয়েহতে”? এই শব্দ কনিষ্টাধিকারীর গ্রতি বাবস্ধত হইয়াছে। 
মায়াবাদী গ্রভৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত স্লাছে যে পরত্রহ্গের নল 
নাই, ঘা! পুজ। করা ইজেছে তাহা করিস সা এন্থলে, শ্রদ্ধা অর্থাৎ, 



ছে 1 বিশ্বাস কোথার 1 অতএব বাদীর গা ৪ অতাস্ত কি এ 
বৈষ্ণবের শীমূত্তি পুজা বিশেষ গত ভেদ আছে। এই জগ্তই বৈষ্ণাবের জন 

কোন লক্ষণ না থাকিলেও মাধ়াবাদ দোষ শৃহযতারপ বৈষব লক্ষণ দৃষ্টি করি! 
কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রাকৃত বৈষ্ণব পদ দেওয়া হুইয়াছে। এই টুকু তাছার, 
বৈষ্ণবতা 1 ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকপায় তাহার উর্ধগতি 'অবগ্ঠই হইবে | 

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধ বৈষ্বদিগের অরুত্রিম কপ] ইষ্াদের প্রতি থাকা আবশ্তুক | 

থাকিলে, তাহাদের অর্চা পুর্স। ও হরিনাম অতি শীঘ্রই আভাসত্ব ধর্ম ত্যাগ 

করিয়া চিন্ময় শ্বরূপত্ব লাভ করিবে। : 

চতুর্থতঃ দ্বেষী ব্যক্তিদিগের গ্রাতি উপেক্ষা । দ্রেষী ব্যক্তি কীহাদিগকে বলে 

এবং তাহারা কতপ্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। দ্ধেষ একটা প্রবৃত্তি 
বিশেষ। ইহার নামান্তর মতসরতা | প্রেম যে প্রবৃত্তি ইহার বিপরীত 

প্রবৃত্থিকেই দ্বেষ বলে। ঈশ্বরই কেব্প প্রেমের পাত্র। তাহার গ্রতি বিপরীত 

্রন্ত্িকে দ্বেষ বল! যায়। সেই দ্েষ পঞ্চ প্রকার যথা )-- 

১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস। 

২। ঈশ্বরকে কর্দমফপিত শ্বভাবশক্তি বলা। 

৩। জীখ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা । 
৪। জীব ঈশ্বরের নিত্যরূপে অধীন নন, এন্ধপ বিশ্বাস করা। 

৫1 দয়া শুন্ততা। 

এই ছ্থেষ-প্রবুত্তি-দূষিত বাক্তিগণ শুদ্ধতক্তিশৃন্ত | শুদ্ধতক্তির দ্বার যে 
প্রাকৃত তক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ1 ভক্তি তাহ হতেও রহিত । বিষয়া- 

সঞ্জির সিত উক্ত পঞ্চপ্রক্কার দ্বেব.থাকিতে পারে। তৃতীয় ও চতুথ প্রকার 

_ছেষের সহিত কথন কথন আত্মঘাতী বৈরাগাও দেধা যংয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসী 
গ্িগের জীবন ইহার উদ্াহরণ। এই সমস্ত দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধ 

ভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন? উহাদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্তৃধ্য। 
মুন ও মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবহার তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, এরূপ 

নয়] স্েবী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন -ক্ষভারে পড়িলে তাছার ছুঃখ 

বিমোচনে বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নম্ব! গৃস্থ বৈষ্কষের অন্থান্ত 
লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ। বিবাহের "দ্বারা অনেকগুণির সহিত বান্ধবসতা 

জন্মে। «দ্রবা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ জন্মে। বিষয়, 

রক্ষথ ও পণ্ুপাপনাদিতে অনেকের পহিত সমন্ধ হয়| পীড়া উপশমনেক্র 
ও | ৃ এ | 



৯৮: উজ ধর 
চেষ্টা সন্ধে ও অনেকের সহিত সহন্ধ জন্মে। রাজ গ্রজার পরম্পর ব্যবহার 

গতিকে অনেকের সচিত সনবন্ধ জন্মে। এই সমস্ত সম্বস্ধ গতিকে দ্বেষী .ব্যক্ষিদের 

সহিত এক কালীন কার্ধ্য রহিত করাই যে উপেক্ষ! তাহা নয়। যথাযথ বহির্মূ। খের 

সহিত ব্যবহারিক কার্ধ্য কর, কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করিবে না। কর্দ ফলাধুঁসারে 

আপন পর্রিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেধী ম্বতাব লাভ করেন। তাহাদিগকে 

কি দূর করিতে হুইবে তাহ! নছে। ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্যান্ত। 
অনাসক্ত হইয়! তাহাদের সহিত বাবহার কর। কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়া 

উপেক্ষা করিবে । পরমাথ সম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরম্পর উপকার ও দেব 

এই প্রকার কাধ্য সকলই পারমার্থিক সঙ্গ । সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা । 

দেবী ব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভক্তির প্রশংসা! বাঁ তসন্বদ্ধে কোন 
প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবে । তাহাতে তোমার বা তাহার মধ্যে 

কাহারও কোন সুফল. হইবে ন1। সেষটরূপ বন্ধা। তর্ক না করিয়া, তাহাদের 
সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে। যদি বল দ্বেষী ব্যক্তিকে বালিশ মধ্যে গণ্য 

করিয়া কৃপা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়| দূরে. 

থাকুক, তাহার নিজের ও মন্দ হইবে। উপকার অবন্ত করিবে কিন্ত 

সাবধ্যনের সহিত। | 

শুদ্ধ মধ্যমাধিকারী ভক্ত ব্যক্তির এই চারি প্রকার ব্যবহার নিতান্ত প্রয়ো- 

জন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চা দোষ হয়। অধিকার চেষ্ট 
রহিত হয়। অতএব বৃহৎ দো হইয়া পড়ে যথ। ;-- 

স্থে স্বেধিকারে যা নিষ্ট। স গুণঃ পরিকীন্ভিতঃ | 

বিপধ্যয়ন্ত দোষঃ স্কাহুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ 

, মধ্যমাধিকারী শুদ্ধতক্তের কর্তব্য এই যে, শান্তর যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, 
শুদ্ধভক্কে মৈত্রী, বালিশে কুপা ও বে ব্যাক্ততে উপেক্ষা করিবেন'। তত 
তারতম্য *'অন্ুদারে মৈত্রীর ভ্ারতম্য" উপযুক্ত ।' “বালিশের মূঢ়তার, অথচ 
সরলতার পরিমাণ অনুসারে, কপার তারতম্য উপযুক্ত । ্বেষী ব্যক্তির ্বেষের 
তারতম্য অনুমারে তাহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উাবুক্ত। এই সকল 
বিবেচনাপূর্বক মধ্যম. ভক্ত সকল পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। হি 

্ ব্যবহায এই বাধহারের অধীনে সরলরূপে কত হইবে | এ 
_ কড়গাছীনিবাসী নিত্যাননদ দাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন উত্তম ভ- 

ঞঃ দিগের বার কিল হরিদাদ  বাযাণী মহাশন কহিলেন বাধা! !ত বদ 



- অষ্টম অধ্যায়।, ৪ ৯৯ 

আমাকে প্রশ্ন রন আমার সকল, কথ! শেষ হইতে ৫ দেও | রি বদ্ধ, 

আমার শ্মরণ'শত্কি হাস হইয়াছে যাহ! মনে করিয়! লইয়াছি; তাহ! তুলিয়া যাইব। 

হ়িদান বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও দোষ 

দেখেন না! বটে, কিন্তু অন্ঠায় কথার তখনই একটা উত্তর দিয়! থাকেন। 
তাহার কথ। গুনিয়। সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। 

ইরিদাস. বাবাজী পুনরায় প্রত নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম. করিয়া. 
বলিতে লাগিলেন; ১ 

মধাম ভক্তট্গের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাহারা অবশেষে উত্তম 
ভক্ত হ্ইয় থাকেন। উত্তম ভক্তদিগের লক্ষণ ভাগবতে এইন্ধপ লিখিত্ব হইছে | 

সর্বভূতেষু যঃ পশ্তেপ্তগবপ্তাবমাত্মনঃ। 

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 

যিনি সর্ধভূৃঁতে ভগবানের সবদ্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্বস্ভৃতের সম্বন্ধ- 

জনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। এক প্রেম 

বই আর অন্ত ভাব উত্তম বৈষ্ণবের ভয় না। সম্বন্ধজবিত অন্যান্ত ভাব সময়ে 

সময়ে উদিত যাহা হয় সমস্তই তাহাতে প্রেমের বিকার। দেখ "গুকদেব, 
উত্তম ভাগবত হইয়'ওকংস সম্বন্ধে “ ভোজ পাংশুল ” ইত্যাদি দ্বেষের স্তায় যে 

সকল বাকা বলিয়াছেন সে সমন্তই প্রেমের বিকার । তাছাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ 
প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমই যখন ভক্তের জীবন হয়,তখন তাহাকে ভাগ- 
বতোত্তম বলা যার়। এ অবস্তায় আর প্রেম, মৈত্রী, কূপ! ও উপেক্ষারপ ব্যবহ্থার- 

তারতমা থাকে না। সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, 
মধ্যম.ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবন্ডেদ বা বৈষ্ঞবাবৈষ্ণব ভেদংনাই | এ অবস্থা বিরল। 

এখন দেখুন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত বৈষণব সেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষা-. 
বেয় বৈষ্কবাঁবৈধবের বিচার নাই। বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষণবসেবা কেবুল মধ্যম 
বৈষ্ণবৈরই অধিকার | মধ্যম ট্বষ্ণবের পক্ষে, একবার যিনি কৃষ্ণলাম করেন, 

নিরস্তর ধিনি কুষ্ণনাম করেন ও যাহাকে দেখিণে কৃঞ্চনাম মুখে আইসে ৷ এই 

জিবিধ বৈষবের সেবার' প্রয়োজন । বৈঞ্কব, বৈধবতর ও বৈষণবতমের তারতম্য, 
অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য । বৈষ্বটা ভাল কি মধাম এরূপ, রিচার কর! 
উডভিত. নয়, একথা কেবল উত্তম বৈষণবের পক্ষে। মধ্যম বৈষণৰ একথা বলিলে 
অপরাধী হইবেন, একথ। পরিমাপ: কুলীন গ্রামবামীকে বজিতে বুধাইয়া 

দিস়্াছেন। সফল অধাম বৈষবের পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পুজনীয়। বেদ 



১০০. জৈব ধর্্।, 1. 

খা তি কাহাঁকে বলা যায়? পরমেশ্বরের আল্লাই ব্দে। এই কথা ব্য 

হরিদাস বাবাজী একটু নিন্তজ হইলেন। : তখন: বড়গাছীর নিত্যানন দাস 

বাবাজী করযোড়ে বপিলেন, আমি এখন কিকোন ্ করিতে পারি? চি 

বাবাজী বললেন, শ্বচ্ছনো কর। 

অশ্পবয়স্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবাজী মহাশয় !' 

আমাকে কোন্ বৈষুবের মধ গণন করেন? অর্থাৎ আমি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব কি 

মধ্যম বৈষ্ণব? উত্তম বৈধ ত কখনই নই। 

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হান্ত করিয়া বলিলেন “নিত্যানন্দ দাস 
নাম গ্রহণ করিয়! কেহ কি উত্বন হইতে বাকী থাকে? আমার নিতাই বড় 

দয়ালু! সে মার খেয়ে প্রেম দের়। তার নাম লইলে এবং তাহার দাদ হইলে 
কি আর কোন কথা থাকে ? 

নি। আমি সরলতার.সহত নিজের অধিকার জানিতে চাই। 

হ। তবে তোমার সকল কথা বল বাধা ! নিতাই ষ্দি আমাকে ক্ছি 

.বলান তবে বলিব। | 

'নি। পন্মাবতী তীরে কোন গ্রামে কোন শীচবংশে আমার জন্ম হয়। 

গল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আম কখন দুষ্টতা শিক্ষা করি নাই। আমার 

স্ত্রী বিয়োগ হইলে আনার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়া ছিলাম বড়গাছীতে 

ঘনেকগুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাহাদিগকে লোকে ধিশিষ সম্মান 

করিত। আমি সেই সম্মানের আশায় এবং গদ্বীবিয়োগজনিত ক্ষণিকবৈরাগ্যের 
উত্তেজনায় বড়গাছী গরিয়। ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে 

: দৌরাত্ম্য আসিয়া উদয় হইল। কিন্তু আমার একটী সঙ্গী বৈষ্ৰ বড় ভাল 
ছিলেন | তিনি এখন ব্রজে, আছেন। আমাকে 'অহুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে 

রাখিয। আধার চিত্ত শোধন কারলেন। আমার এখন আর ফোন উৎপাতের 

ইচ্ছা হয় নাঁ। লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি নাম ও 'নামী 
অভেদ। উভয়ই চিন্সয়। শ্রীএকাদশীব্রত যথাশান্তর পলিনকরি এবং তুলধীতে 

 জলদানাি করিয়া থাকি। যখন. বৈষব সকল কার্থন 'করেন আমিও, একটু 

আবেশের সহিত কীর্ডন করি। বৈষ্ণব উরণামূত পান করি। শটে 

| পাঠ করি। ভাল থাইব, ভাল পরিব, এরূপ ইচ্ছা আর হয় না। শগ্রামা- কথা 

: শুলিলে ভাল লাগে না বৈফবদিগের ভাব দোধিয়! আসি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি 
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. দিই কিছ তার! প্রায় শরির আশার সছিত । .এ্রখন আজ করুন গ্সামি কোন | 

শ্রেণীর বৈষ্ঞব, এবং আমার কি বাবহার কর্তব্য |.  £ 

_. হরিদাস বাবাজী বৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি একটু হস্ত করি, বল কে, রি 
নিত্যানন্দ দাস কোন শ্রেণীধ বব? 

বৈ) আঙি যাহা গুদিলাম তাহাতে তিনি ০ ছাড়িয়া নী - 
হইয়াছেন |. 

হ। আমিও তাহাই মনে করি। | | 
নি। ভাল হইল মহাজনের মুখে নিজ অধিকার প্রানিতে পারিলাম | 

আপনার! কৃপা করুন যে ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি। . 

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার' প্রতিষ্ঠাশা ছিল। তখন অনধিকার 

চর্চা দোষে মাপনি পণিত হষ্টতেছিলেন | যাছা হউক বৈষ্ণব কৃপায় আপনার 
যথেষ্ট মঙ্গল হয়াছে। ৃ 

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতি আশ! আছে। আমি মনে 
করি যে চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পা্টব। 

হ। যত কবরয়া ইহা! পরিত্যাগ কর। না হইলে আবার তকি ক্ষয় 

হইবার ভয় আছে। ভক্তি ক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে হই্যুব। 

কাম ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রতিষ্ঠাশা বড়ই মন্দ কর। তাহা 
শীপ্প যাইতে চাতে না। বিশেষতঃ ছয়াভাবাভাস ছাড়িয়। সত্যভাব এক নু | 
হইলেও ভাল । 

নিত্যানন্ন বাবাজী আপনি ক্কপ! করুন বলিয়া! হরিদাস বাবাশীর চরণ- রেখু | 

লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হইয়া, তাহাক্ষে আপিঙ্গন দিয়া 
বসাইলেন। বৈষ্ণব সংস্পর্শের কি আশ্চধ্য ফল। তখনই দর দর' করিয়া. 

নিত্যানুন্দদাসের চক্ষুজল পড়তে লাগল। তান দস্তে তৃণ ধরিয়! বলিজোন, “মুই 

নীচ মুই নীচ+। হরিদাস বাবাজী ও ত্বাহাকেন্ক্ষে লইয়! কাদিতে লাগিলেন। 

কি অপূর্ব ভাব।: নিতযাননন দাসের ্দীবন লাথক হইল।, কিয়ৎকালের মধ্যে 

এএ সকল ভাব স্থগ্্ হইলে নিত্যানন্দ দান ্ীহয়িদাসকে গুরু মানিয়া জিজ্ঞাসা, 
করিতেছেন । 

নি). কনিষ্ঠ ভক্তের ভি, সম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ কি এবং গৌশ লক্ষণ কি? 

ছ। ভগবানের নিতা স্বরূপে বিশ্বাস ও ভর্চা ু্তিতে পূজা খ্রুই ছ্হ্টা * 

৯ কন বৈষণবের মুখ্য লক্ষণ। স্তাহার শ্রবণ, ীর্তন, শরণ, ব্নাদি বতপ্রকার 
| ষ্ঠান: সে মল গৌণ লক্ষণ 1 | 
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নি। নিতা স্বরূপে বিশ্বাস ন! থাকিলে বৈষ্ণব হয় ন! এবং জীমুসতি পূজার 

বিধি ক্াশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব এ ছুইটী মুখ্য লক্ষণ তাহ! উত্তমরূপে | 
বুঝিতে পারিলাম। গৌঁগ লক্ষণ কিরূপে হইল বুঝিতে পারি নাই। | 

হ। কনিষ্ঠ বৈধবের শুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ বোধ হয় নাই। শ্রবণ কীর্ডভনাদ্ি - 

শুদ্ধ তক্তির অঙ্গ। স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ক্রিয়! সকল মুখ্য ধর্ম প্রাপ্ত হন না। 

সুতরাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। . বিশেষতঃ সত্ব রজ তম এই তিনটা প্রকৃতির 
গুণ। তাহার স্মাপ্রয়ে ্ সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে ) অতএব গুণ-গ্রশ্থত 

অর্থাৎ গৌগ। নিষ্ঠণরূপে শ্রবণ কীর্তনাদি হইলে উহ্বারা ভক্তির অঙ্গ হুয়।: 

যে সয়ে এ সফল নিগুণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়। 

নি। কনিষ্ঠ বৈষবের কন্ধ জ্ঞান দোষ আছে। অন্তাভিলায়্িত। আছে। 
তবে তাহাকে কিরূপে ভক্ত বল! যায়? ৯ 

হ। ভক্তির মূল শ্রন্ধা। তাহা ধাহার হইয়াছে তিনি ভক্তির অধিকারী । 
ভক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন সন্দেহ নাই। : শ্রদ্ধ! শবের অর্থ বিশ্বাস। কনিষ্ঠ 

ভক্তের যখন শ্রীমৃর্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি তক্তির অধিকারী । 

নি'।' কখন ভিনি ভক্ষি লার্ভ করিবেন? 

হ। "যখন তাহার কর্ম ও জ্ঞান কষায় পরিপাক হইবে এবং অনন্য টি 

ব্যতীত আর কিছুই অভিলাব করিবেন না এবং অতিথি সেবা ভইতে ভক্ত নেব! 
পৃথক্ জানিয়। ভক্তির আন্কৃল্য স্বরূপ ভক্ত সেবায় ম্পৃহা! জন্মিবে, তখনই তিনি 
শুদ্ধ তক্ত ও মধামাধিকারী হইবেন । 

নি। শুদ্ধ ভক্কি সনবন্ধ জ্ঞানের সহিত উদয় হয়, সম্বন্ধ জ্ঞান কখন হল যে. 

তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী হইবেন? | ক. 8 

হ। যখুন মায়াবাদ দুষিত জ্ঞান পরিপাক পায় তখনই শন্কত ন্ধ জান ] 
সম্বন্ধ জান ও শুদ্ধ ভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়। রঃ . 
নি। ধ্ধত দিলে হয়? বু, 

ছু) যাহার সুক্কৃতিবল যতদূর, তত দিই হয়। 
.. শি । নুরুতিবলে প্রথয়ে কি হয 1 

রি বু সাধুস্গ হয়। 

না দি | লাধুদদ হইলে জনে, /কমে কি কি হয 1 

হা. 1. ভাগবত বলিয়াছেন ১ ১ 
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সতাং প্রসঙ্াস্মম বীধ্যসন্িদো | 
ভবস্তি হৃৎকরণরসায়নাঃ কথাঃ | 

তজ্জোবগাদাশ্ব পবর্গবত্মনি 

শ্রন্ধ! রতি্কির্ুক্রমিব্যতি ॥ 

সাধুদঙে হরি কথা শুনিলে শ্রদ্ধ! গ্রতৃতি ক্রমশঃ উদয় হয়। 

নি। সাধুঙ্গ কিসে হয়? 
হ। পুর্ব্বেই বলিয়াছি স্ুক্কৃতিক্রমে হয়। 

তবাপবর্গে। ভ্রমতো যদ্দ1 ভবেৎ 

জনন তহাচাুতসৎসমাগমঃ 

সৎসঙ্গমে! যহি তদৈব সদগতৌ 

পরাবরেশে তয়ি জায়তে মতিঃ ॥ 

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের যর্দি সাধুসঙ্গে অর্ভ। পুজার মতি হুইপ থাকে, তবে 
তিনি সাধু সেবা! করেন নাই এ কথ! কেন বলা যায়? | 

হু। ঘটন৷ ক্রমে সাধুনক্গ ক্রমে শ্রীমুক্তিতে বিশ্বান জন্মে কিন্তু ভগবৎ পুজা 
গু সাধু সেবা একত্রে হওয়া আবগ্ঠক, এরপ শ্রদ্ধা যে.পর্যান্ত না হয়. গে পর্যাস্ত 
সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় ন1 এবং অনন্ত ভক্কিতে অধিকার জন্মে না। 

 নি। কনিষ্ঠ তক্ষদিগের উন্নতি ক্রম কি? . 

হ। আরীমুর্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে কিন্তু অন্থান্ কষায় অন্তাভিলাধিতা যায় নাই। 
প্রতিদিন অর্চ। পুজা করেন। অর্চ। পুজা স্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধু 
সমাগম হয়।. তখন সাধুগণ অন্তান্ত অতিথির ন্যায় সৎকার লান্ভ করেন। 

. কনিষ্ঠ ভক্ত এ লাধুদিগের ক্রিয়া ব্যবহার দেখিতে থাকেন। তাহার! বে গ্রস্থাদি 
আলোচনা করেন, তাহা গুনিতে থাকেন। গুনিতে শুনিতে ও দেখিতে 
দেখিতে হাধুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে। নিজ চরিত্র শোধন করিতে 

মলাকেন।, ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম-কষায় ও ভ্ঞানস্কঘায় খর্ব হয় | ' হৃদয় যত. 

চি হয় ততই অন্তাভিলাধিতা দূর হয়। হরি কথা হার তত্ব শুনিতে শুনিতে 
শান্ত চর্চা 'হয়। হরির নিুণত, হরিনামের নি প্ব, বিরহের নিগুপদ, 
শ্রবণ বীর্তনাদির নিওুত্ব বিচার করিতে কন্পিতে সম্ধ ন্বনূপ জ্ঞান ক্রমশঃ 
বুদ্ধি হ্য়। যখন সম্পর্ণ হয় তখনই মধ্যমাধিকার উদয় হর়। ওখনই প্রকৃত 

. শস্তাবে সাধুলঙগ ও সাধুলেধা হুইতে থাকে। মামা ১৪ ছ্ইতে ৪ খর ক, 

বুদ্ধিতে পৃথক্ ক্রিয়া লয়। প্র 



এব জব ধর্্। 

দি | অনেক কনি। ভক্তের ও হর ন। তাঙার কারগ ফি? ্ | 

হ। দ্বেষী সঙ্গ বলবান থাকিলে শীঘ্রই ধনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় | হই, ক 

জ্ঞানাধিকার প্রবল হয়। কোন কোন স্থুলে অধিকার, উল্নতও হয় না ক্ষয় ও 

হয় না। ক 0. 
নি। কোন্ কোন্ স্কলে? 2 

চ5। যেস্তলে সাধু সমাগম ও দ্বেষী সমাগম সমবল সেট ্ ূলে ায়ো্নতি 

কিছুষ্ট দেখা যায় না। | | 

নি। কোন্ স্যলে নিশ্চয় উন্নতি ? | 

₹। যেস্তলে অধিক সাধুলমাগম এবং অক্লদ্বেষী সঙ্গ সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি । 

নি। কনিষ্ঠার্িকারীদের পাপ পুণা প্রবৃত্বি ফিরপ? 

হ। প্রথমাবন্থায় কন্মী জ্ঞানীদিগের ম্যায় সমান। যত. ভক্ষির প্রতি 

উন্নতি হয় ততই পাপ পুণা প্রবুত্তি দূর হয়। ভগবৎ পরিতোষ প্রবুত্তি প্রবল হয়। 

নি। প্রভো ! কনিষ্ঠাধিকারীর কথ। বুঝিলাম। এখন মধামাধিকারীর 
মুখ লক্ষণ আন্ত! করুন। 

হ। .রুষেঃ অনন্য ভক্তি, ভাক্কে আত্মবুদ্ধি, বন ইজাযবুদ্ধি ও তীথবদ্ধির 

সহিত মৈত্রী, অতত্বজে কূপ ও দ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষ। এই সকল মধ্যম 

ভক্ষের মুখ লক্ষণ । সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তি সাধনার প্রয়োজন 

রূপ প্রেমনিদ্বিই সেই অধিকারে মুখ্য প্রক্রিয়া । সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধু- 

সঙ্গে হরিনাম কীর্তনার্ধি লক্ষিত হয়। 

নি। তাহাদের গৌণ লক্ষণ কি? | | 

হ। জীবনযাত্রা তাহাদের গৌগলক্ষণ । তাহাদের .জীবন সম্পূর্ণরূপে 

কের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল । 
নি। পাপও অপরাধ তাহাদের থাকিতে পারে কিনা? | 

হ।  প্রথমাবন্থায় কিছু থাকিতে পারে। জ্ুমূশঃ তাহা দুর হয়। 

প্রথমাবস্থায় যাহ! থাকে তাহ! নিশ্পিট চণকের স্তাক্ক কদাচ একটু দেখ! দের, 
আধার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্ত বৈরাগ্যই তাহাদের জীবন লক্ষণ। 

নি। কর্ণ জ্ঞান ও আন্তাভিলাষ তাহাদের কিছুমান থাকে কিনা ? 

হা) প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে। তাহা শেষে ির্শুল 
হয়। যাহা! প্রথমাবস্থায় থাকে তাহাও কখন কখন দেখ! দেয় দেখা দিতে 
দিতে আন হয়। 0. 
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নলি। তাহাদের রকি জীবনাশা থাকে 1. যি থাকে কেন? 
ছ। কেবল ভজন পরিপাকের জন্য তাহাদের শীবনাশা |. তাহাদের 

জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বালনা থাকে না। | 
নি। কেন সারা মরিতে বাদনা ন) করেন? জাড়দেছে থাকার সখ ফি 

মরিলেই ত কুষ্ণ রুপায় স্বরূপশবস্থতি হইবে? 

ভ। তীহাদের সমস্ত বাসন! কুষ্জের ইচ্ছার আমীন । কৃুষ্ত যখন টচ্ছা 

করিবেন তখনই কোন ঘউন। হইবে,নিজের ইচ্ছায় তাহাদের কিছু প্রয়োজন নাইট । 

নি। আমি মধামাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি। এখন উত্মাধিকারীর তি 
কোন গৌণ লক্ষণ আছে ? | 

হ। দেহ ক্রিয়া মাত্র ।. তাহাও নিগুন প্রেমের এত অহীন যে পৃথক্ 

গৌণ ভাব দেখা যায় না। 

নি। প্রতো! কনষ্টাধিকারীর গৃহত্যাগই নাই। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ 

বা গৃচত্যাগী হতে পারেন। উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পাবেন ? 
হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ ব! গৃহত্যাী হইলেই যে 

কোন অধিকার হইবে তাহ! নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন। ব্রুজ 

পুরের গৃহস্থ ভক্ত_ সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই 
গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধকারী। রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ । * 

নি। প্রভো ! ষদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী 

গৃছত্যাগী হন, তাহা হইলে পরম্পরের প্রতি পরম্পরের কি কর্তব্য । 

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দগডবৎ প্রণাম করিবেন। এই বিধি 

মধ্যমাধিকারীর জগ্ত কেন না উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন 

না। সর্ধভূতে তিনি ভগবস্াব দৃষ্টি কিয়া থাকেন। 
' নি। এছ বৈষ্ণব একত্র করি! গ্রাসাদ-সেবারূপ মহোৎসব কি কর্তবা,? 

হ্। বহ বৈষ্ণব কার্যাগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যমাধিকারী 

গৃহস্থ াহাদিগকে প্রগাদ সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পার- 
মার্থিক আপতি, নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর কর ভাল 
নয়। ভাহাতে ঝা্জস্ভাব হয়। উপস্থিত সাধু বৈষ্ণবগণকে যন্ত্রের সহিত 

প্রসাদ সেবা করাইবে, ইহাই কর্তব্য । তাহাতে বৈষ্ণব আদ্র হইছে বৈধ 

সেবায় শুদ্ধ বৈষণবমাত্র নিমন্ত্রণ করা উচিত | | 

নি? আহাদের বগাছীতে বৈকষ সন্তান নি একটা দাতি ঈিা 

রি ১৪... | 
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হইমাছে। গৃহ কমিষাধিকারীগণ তাহাদগঞে নিজ করা লে 

, করেন, এটী কিরূপ কার্য ?. 
'হ। সেই বৈষ্ঃব সম্তানদিগের কি গুধ্ধভক্কি বনি ? ৃ 

নি। তাহাদের সকলেরই শুদ্ধ ভক্তি দেখি না। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় 
দেন। কেহ কেহ কৌপীনও ধারণ কর়েন। « 

হ। এন্ুপ পদ্ধতি কেন প্রচার হইতেছে বলিতে পারিনা ॥ এরূপ ন 

হওয়। উচিত। বোধ হয় কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের বৈষ্ণব লি শক্তি নাই বলিয়া 

সেরূপ হয়। 

নি। বৈষ্ণব সন্তানের কিকোন রর সম্মান আছে ? 

হ। বৈষ্বেরই সম্মান ) বৈষ্ুব সম্তান যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন তবে 9 
ভক্তি তারতমাক্রুমে সম্মানের তারতম্য । 

নি। বৈষ্ণব সন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মন্ুযা হন? 
হ। তাহা ভইলে তাহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণনা! করিবে। 

বৈষ্ণব বলিয়া গণন। বা সন্মান করিবে ন1। শ্্ীমম্মহাগ্রতু যে উপদেশ দিয়াছেন 
তাহা সর্বদা স্বর রাখিবে। 

ৃ তণাদপি স্থনীচেন তর়োরপি সহিষণন। | 

অমানিন| মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ! হরিং॥ 

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে। যিনি 

বৈধুব তাহাকে বৈষধোচিত সম্মান করিবে। ধিনি বৈষব নন তাহাকে 

মানবোচিত সম্মান করিষে। অন্যের প্রতি মানদ ন| হইলে হরিনামের 
অধিকার জন্মে না । . | 4 

শি। . স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত? 

হা আমি ব্রাম্ষণ। আমি সম্পর, আমি শান্ত, আঘি এ আহি 
গৃহতাগী এইক্নপ অতিমান কযিবে না ।: সেই সেই ক্বস্থায় যে সম্মান. আছে 

তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পুজা আশা করিব না। 
আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব। | 

নি ইহাতে বোধ হইতেছে বে দৈন্ত ও দয় ব্যতীত বৈ হয় 
রি লা।. 

ই যথাথ।, 

| লি। লাল ক হি টৈস্ ও দয়ার দাপেক্ষ? .. 
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হা. ভ্ক্কি নিরপেক্ষ, ,ভঞ্ষি নিলেই সৌন্দর্য « রশ আবঙ্কার ও. নস ফোন 
দাগখকে তিনি অপেক্ষা করেন না।. দৈস্ভ ও দয়া এই ছ্ই্টী পৃথরু গুণ নয় ।. 
ভক্তির অন্তর্গত। আমি কৃষ্ণদাস অবিঞ্চন। আগার কিছুই নাই। কুঞ্ণই 

আমার সর্বন্থ। স্থলে “যাহা ভক্তি তাহাই দৈষ্ঠ। শ্রকঞ্চের প্রতি আঙ 

তাবই ভক্তি! আন্ত জীব কষ্ণদাস ভাহাদের প্রতি আর্জভাব দয়া। অতএব. 
দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত । দয়'ও দৈন্তের অন্তবর্থী ভাব ক্ষমা। আমি দীন, 
আমি কি পরের দও দাত! হইতে পারি, এই ভাঁব যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয় 
তখনই ক্ষমা আলিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত। রুষ্ণ সত্য, 

জীব সত, জীবের কৃষণ্দান্ত দত্য। জড়জগত জীবের পান্থ নিধান ইহা সন্তয। 
অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু এই সম্বন্ধ ভাবই ভক্তি। . সত্য, দৈন্ত, দয় ও গ্মা 

এই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাব বিশেষ। 
নি। অন্যান্ত নাশ্রিত বাকিদের প্রতি বৈষণবের কিরূপ ব্যবহার কর্তা 

হ। শ্ীমন্ভাবত বলিয়াছেন ;-- 

_. নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ভজত্তি হাননুয়বঃ |, 

বৈষ্ঠব ধর্ম ব্যতীত আর ধর্ম নাই।. অন্থান্ত যতগ্রকার ্ জগতে 
প্রচারিত হইয়াছে বা'হইবে সমন্তই বৈষ্ণব ধর্শের সোপান বা বিকৃতি। ' সোপান 

স্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ) আদর করিবে। বিকৃতি স্থলে অয় রহিত হইরা 
নিজের ভক্তিতত্ব আলোচনা করিবে। অন্ত কোন পস্থাকে হিংসা করিবে ন!। 
যাহার যখন গুভদিন হইবে সে অনায়াসে বৈষ্ব হইবে স্দেহ নাই। 

নি। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রচার কর! কর্তব্য কিনা? 

. আহ।  সর্বতোভাবে কর্তবা। আমার গ্রহ সকলকেই এই প্রচার 
ভার দিয়াছেন ডি ও 

|  শনাচ গাও তত সঙ্গে কর কীর্তন । 
 কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্বজন |» 

৮ ৮: ৫ 
“অতএব মালী আন্ত! দিল সবাঙ্ধারে। 

হাহ! তাহা প্রেমফল দেহ যারে ভারে” 
ভবে এ কাটা মনে রাখিবে যে অপাত্রকে স্ুপাজ কারি মাম উপদেশ 

দিবে |. যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন সে স্থলে এমত বাক্য বালিষে না, যাহাতে 

পিল কারোর ব্যাঘাত হয়, . 



১০৮0 (জব ধর্ম: 

হরিদাস বাধাজী মচাশয়ের মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া নানা প্রেমে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমস্ত সভাস্থ বৈধবগণ  হরিধ্বমি কর্িলেন। 
সকলেই বাবাজী মহ্ছাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেগ। নিভৃত 'কুঞ্জের সে 

দিবসের সভাভঙ্গ হইণ।. সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন। 

নবম অধ্যায় । 

নিত্যধর্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা । 
তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগোক্রমে বাস করিয়। লাহিড়ী 

মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়। উঠিয়াছে। তিনি খাইতে শুইতে সর্বদ! হরিনাম 
করেন। সামান্য বন্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার 
করেন না। জাতিমদ এতদুর দুর হইয়াছে যে বৈষ্ণব দেখিবামাজজ দণ্ড 

প্রণাম করিয়া বলপুর্বক প্দধুলি গ্রহণ করেন। অন্বেষণ করিয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের 
উচ্ছিষ্ট 'ভোজন করেন। পুন্রগণ মধ্যে মধ্যে আদিয়া ভা বুঝিয়। পলায়ন 
করেন। 'গৃছে লইয়। যাইবার প্রস্তাব. করিতে পারেন ন1। এখন লাহিড়ী 
মহ্থাশয়কে দেখিলে বোধ হয় একটী ভেকধারী বাবাজী বপিয়। আছেন। 
শ্রীগ্োজ্রমের বৈষ্বদিগের দিদ্ধান্ত বুঝিয়। তিনি স্থির করিয়াছেন যে হৃদয়ের 
বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবস্তক নাই। শ্্রীসনাতন গোঙ্ামীর স্তায় 
অভাব সন্কোচ করিবার মভিপ্রায়ে তিনি একখানি কাপড়কে চিনিয়া চারিখানি 

কাপড় করেন। এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত্ আছে। পুন্রগণ কিছু-অর্থ দিতে 

 চাহিলে বিষরীর অর্থ গ্রহণ করিব না এই কগাই বলেম। মহোৎসবের অন্ত ব্যয় 
. হইবে বলিয়া চন্ত্রণেখর একবার্একশত মুদ্রা লইয়া স্মাশিয়াছিলেন। কিন্তু 
শাহী মহাশর ভরীদাসগোস্বামীর চরিত্র শ্মরণ করিয়া দে টার গ্রহণ রুরেদ নাই ৷ 
..: একদিবদ পরমহংস বাবাজী বণিলেন লাহিড়ী মহাখয জ্যাপনার কিছুতেই 
. অবৈষ্ণবতা নাই। আমরা ভেক গ্রহণ করিতবাছি, তথাপি আপনার নিকট 
| আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি। অপনার নামটা বৈষ্ণব নাম হইলেই 
টু সফল লম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশর বলিলেন, আপনি, খ্আমার পরমপ্ডর, আপনার 

 এষাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন| বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন যে আপনার 



নবম ধ্যার। ১০৯ 
নিখাদ গার অত এব আপনাকে আমরা উিমধৈতদাস য বনি মি 
লাহিড়ী দণ্ডবৎ, গতি হইয়া নাম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেটদিন হইতে 
সকলেই তাহাকে হীঅহৈতদাস বলিতে লাগিল। ভিনি: যে কুষটীরে. ভজন, 

করিতেন সে কুটারটীকে সকলে অধবৈতকুটার বলিতে লাগিল । বি 8 
_ অদ্বৈতদাসের দ্বিগন্থর চট্টোপাধ্যায় নামে একটা বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি 

যবনরাজ্যে অনেক বড় ঝড় চাকরী করিয়। ধনে মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন |. 

অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িরা নিজ গ্রাম অদ্বিকায় আসিয়া কালিদাস 

লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনলেন যে কালিদাস লাহিতী 
এখন ঘর দ্বার ছাড়িয়। শ্রীগোক্রমে ঘট্বতদাস হইয়। হরিনাম করিতেছেন । 

_ নিগন্থর £ট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শান্ত । বৈষবের নাম শুনিলেই কানে 

হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইকাছে শুনিয়৷ বলিলেন 

ওরে বামনদান একখান নৌকার ধোগাড় কর, আমি আতিশীঘ্্ নবন্বীপে গিা 

আমার দুর্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার করিব। চাকর বামনদাল তৎক্ষণাৎ, 

একখান নৌক| ঠিক করিয়। অনিবমহাশয়কে খবর দিল। দিগন্থর চট্টোপাধ্যায় 
বড় চতুর লোক,তন্ত্র শাস্ত্রে পঞ্ডিত এবং যবনদিগের সভ্যতায় একজন দক্ষ পুরু | 

ফার্সি আর্ধিতে মুলমান মৌলবীগণও তাহার নিকট পরাজিত হয় * ্রাঙ্মণ 

পণ্ডিত পাইলে তন্ত্রের বিতর্কে আর তাহাকে কথা কছিতে দেন না। দিল্লি 
লাকৃনৌ প্রভৃতি সহরে প্রভূত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশক্রেমে 
একখানি শন্ত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন । অনেক শ্বোকের | টাফাডে নেক 

বিগ্কার পরিচয় দিয়াছেন। | 

দেই তন্তরসংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন | ছুই 
প্রহরের মধ্যেই স্াগোক্রমের ঘাটে নৌকা! লাগিল। নৌকার থাকিয়া একটা | 
মান লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়! শঅন্বৈতদাসের নিকট পাঠাইলেন'।.. 

-জ্রীমবৈতদাস নিজ: কুটারে বিয়া. হরিনাম করিতেছেন |. - দিগন্বর 
চট্টোপাধ্যায়ের লোক আসিয়া! প্রণাম করিল। অখৈতদাল, জিন্তানা করিলেন 

তুমি কে ও কি মনে ফরিয়! আসিয়াছ? লোকটী বলিল আমি প্রীযুত দিগন্ধয় 
(চট্টোপাধ্যার় মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত।, কিনি লিজ্ঞাসা ফিহাছেদ, যে | ক্কাশীমান 
্ি আমাকে মরণ করে নাভুলিয়াছে? 

২ -মখৈতদাস 'বলিকেন দিগদ্বর কোথায়? তিনি, আমার ব বালাবন্ধ আমি 
ফি সাহাকে ভুলিতে পারি? তিমি-কি. এখন বৈকৃষধ্ণ আশ্রয় করিয়াছেন 1. 



১১০ রা জৈব ধর্্া। 

লোকটা কঞ্চিল তিনি এই রা নৌকায় আছেন? 2 হগ্াছেন, কি না 

বলিতে পারি না) অ্বৈতদাঁপ কহিলেন তিনি ঘাটে কেন আছেন এই টার ্ 
গাসেন না কেন? লোকটা এ কথা গুনিক! চলিয়া গেল). 

দণ্ড দুই পরে তিন চারিটী ভদ্র লোক সঙ্গে দিগঘর চট্টোপাধ্যায় কুটারে 
উপস্থিও। দিগম্বরের চিন্তট। চিরাদন উদার, পুরাভন বন্ধুকে দেখিয়! অতিশয় 

আনশিত অন্তঃকরণে নিজক্কত নিম্নলিখিত পদটা গান করিতে করিতে অধ্বৈত* 

ধামকে আলিঙ্গন করিলেদ। 

কালী! তোমার লীলাখেল! কে জানে ম| ত্রিতুবণে ? 

কভু পুরুষ কতু নারী কড়ু মত্ত হও গো প্লগে। 

ব্রহ্মা হয়ে কৃষ্টি কর, সৃষ্টি নাশো হয়ে হর, . 
বিষ হয়ে বিশ্বব্যাপি পাল.গে! মা সর্ধজনে ॥ 

কৃষ্ণরূপে বন্দাবনে, বাশী বাজাও বনে বনে, 

আবার গৌর হয়ে নবন্ধীপে মাতাও সবে সংস্বীর্তনে ॥ 
 অধৈত দাদ বলিলেন এস ভাই এস। দিগন্বর পূত্রামনে বসিয়া চক্ষের জলে 

মসতা দ্রেখাইয়। বলিলেন ভাই কালীদাস! আমি কোথায় যাব। তুমি ত 

বৈরাগী হয়ে ন দেবায়ন ধর্মায় হলে! আমি পঞ্জাব হইতে কত আশ! করে 
আসছি। আমাদের বাল্যবন্ধু পেশ! পাগলা, খেঁদ! গরিরীশ, ঈশে পাগলা, 

ধন| ময়রা, ফেলে ছুতোর, কান্তি ভট্টাচাধ্য সকলেই মরিয়৷ গেল। এখন তুমি 
আর আমি । মনে করিয়াছিলাম আমি একদিন গঙ্গা পার হইয়। শাস্তিপুরে 
তোমাকে পাঁব। আবার তুমি পরদিন গঙ্গা! পার হইক্স! অস্বিকাতে আমিবে। 
যে কট! দিন বাচি তোমাতে আমাতে গান করে তন্ত্র পড়ে কাল কাটাইয়! দিব। 
আমার পোড়। কপাল তুমি এখন. ধাড়ের গোবর হলে । না |এছিক না পারা 
কাধে লাগিবে। বল দেখি তোগ্ার একি হইল 1 ২- রে 
:.: অইৈতদাস, দেখিলেন বড়ই কঠিন লঙ্গলাভ হুইল |. এখন রা 
রকমে ধাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয় । বলিলেন ভাই দিগঙ্ধর ! তোমার 

কি. মনে পড়ে না। আমরা একদিন অদ্থিকায় দাড়াগুলি খেলিতে এেনিভে 
. সেই পুরাতন তেঁতুগ গাছটার কাছে পৌছিয়াছিণাম।' এ 
এ দি। ই! হা! খুবমনে পড়ে। .গৌরীদাস পণ্ডিতের টার কাছে।, 
তে তেডুল স্বাছটার, নীচে গৌর [নিতাই বশিয়াছিধেন। | 
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অ।. ই! খেলতে খেলতে তৃমি ববিছিণে এ ভে গাছটা ফু না / 

শচী পিশির ছেলে এখানে বাস়াছিল। ছুলে পাছে বৈরাগী, হয়ে পড়ি । 
দি। বেশ মনে আছে! আবার তোমার একটু বৈধবদের, দিকে টান 

দেখে, আখি বলিছিপ্লাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাদে পড়িবে। এ 

. অ।. তাই! 'আমারত চিরদিন এই ভাব। তখন, ফাদে গড়বে পড়বো 
হচ্ছিলাম। এখন পড়িয়াছি। 

দি। আমার হাত ধয়ে উঠিয়া! পড়। ফাঁদে থাকা তাল নয়। 
. অ। ভাই এ ফীদে পড়িলে বড় সুখ আছে। ফাদে চিরদিন থাকায় 
প্রার্থনা ॥' তুমি একবার ফীদটা. ছুঁয়ে দেখ। 

দি। আমার দেখা আছে। আপাতক সুখ শেষে ফাঁকি। 

অ। তুমি যে ফারদে আছ হাহ কি শেষে, বড় সুখ পাবে? মনেও: 

করিও না। 

দি। আমর! দেখু মহাবিগ্ভার চর। আমাদের এখন ও স্থখ তখন ও 

স্ুখ। তোমাদের এখন স্থখ বলিয়া তোমর মনে কর, কিন্ত আমর! তোমা- 
দের কোন স্থখ দেখি না। শেষেত ছঃখের শেষ থাকিবে না। কেন যে 

লোকে বৈষ্ণব হয় বলিতে পারি না। দেখ আমরা এখন মত্ত মাংসাদির 
আত্বাদন সুখ লাভ 'করি। ভাল পারি। তোমাদের অপেক্ষা সভয। প্রাকৃত 
বিজ্ঞান সুখ যত কিছু সকলই আমর! পাই। তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত । 

শেষে তোমাদের নিস্তার নাই । ও 
অ।. কেন ভাই! আমাদের শেষে নিত্ভার নাই কেন? ৮ চু 

দি। মা নিস্তারিণী বৈছুখ হইলে বিধি হরিছর কেহ নিস্তার পাইবেন 

ন|। মা নিস্তারিলী আন্ত! শক্কি। তিনি বিধি হরি হরকে-প্রসব করিয়া ৃ  

পুনরায় তাহাদিগকে কার্য শক্তি ছার! পালন করিতেছেন। মার ইচ্ছা হইলে 

সকলেই আবার সেই ভার্োদরীর, উদরে প্রবেশ্করিবেন | তোমরী মার কি. 
উপান। করিলে যে ম! কৃপা করিবেন? . 

আ। মা নিস্তারিলী কি চৈতনত বন্ত না জড় বন্ধ? 4 

রে তিনি ইচ্ছা চৈতন্ত রূপিনী | তার ইচ্ছাতেই পুরু ই 
পুরুষ কি প্রকৃতি কি? 

| রা ইবফবেরা কেবল ভজনই করেন. কিন্ত তাহাদের ও তস্বজ্ঞান, নাই. ডি 
রর পরকু র্কৃতি চনষের স্যায় ছুই হ্ইয়াও এক | খোস। খুলিলেই, ছুই... খোজ, 
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ডাকা থাকলেই এক ।' পুরুষ টৈ পি জড় ড়ও চৈত্র, পি 
| 'অবস্কাই ্রন্ধ। 

ভা। ম! তোমার প্রকৃতি ন| পুরুষ. 

দি।. কখন পুরুষ কখন নারী। 

'অ। পুরুষ গ্ররুতি যেচনকের খোলার ভিতর মলের : তায় থাকেন, 

তগ্মধো মা কে ও বাব! কে? 

দি। তুমি তত্ব জিজ্ঞাস! করিতেছ ? ভাল আমরা তাঁও দানি । বস্তুতঃ 

মা প্রকৃতি ও হাব চৈতন্ত। : : 

অ। তুমিকে? | 

দি। . পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ | 

অ। তুমি পুরুষ না প্রকৃতি? 

দি। আমি পুরুযষ। মা প্রকৃতি। যখন আমি বন্ধ তখন তিনি মা। 

যখন আমি যুক্ত তখন তিনি আমার বাম! । 

অ। খুধ তত্ব বোঝ! গেল। আর কোন সন্দেহ নাই। এ সব তত্ব 
কোথায় প্াইয়াছ ? 7 | 

দি ভাই! তুমি যেমন কেবল বৈষ্ণব বৈষ্ণব করে বেড়াচ্ছ,” আমি 

সেরূপ নই। কত গয্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক, সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ. করিয়। এবং 
তন্ত্র শান্তর রাত্র দিন পাঠ করিয়! আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। তুমি যদি ছা 
কর তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি । | 

.. অ। (মনে মনে ভাষিলেন কি ভয়ানক ছু্দেব ) ভাল ফট! ক কথা আমাকে 
 বুঝাইয়া দেও। সভ্যতা কি ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাহাকে বলে ?. 

দি), ভদ্র: সমাজে ভাপরূপে কথা বলা, লোকের সম্তোবকর গিনি | 

্ তোমাদের এ তিন র্ারই নাই । 

*-২৯-জ। মেকি প্রকার 

- দি) তোমরা অন্ত সমাজে যাওন। অত্ান্ত অসামাজিক ব্যবছার কর। 
& কথায় লোকরঞ্জন যে কি বন্ত তাহা বৈফবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না।. 
লোক বেখিলেই বলিয়া থাকেন হরিনাম কর । কেন, আর কি কোন, ঙ্য 
কথাবার্তা নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ ঘখিলে কহে সহসা. সভা বমিতে- দেয় ্ি 
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না। মাখা টক ফা, গলার বূড়িকতক মালা, বিঃ প্রা । এই পারদ 1. 
খাওয়া দাওয়া কেবল শাক কচু । তোমাদের কিছুই সভাতা নাই ॥ ). | 

. আ। (মনে যনে করিলেন একটু ঝকড়া আরম্ত করিলে যদি এ ॥ লোকটা | 
চটিয়া চলিয় যায় ভবে মঙ্গল ) সভ্যতা দ্বারা কি পরকালে স্থবিধা হয়? 

দি। পরকালে সুবিধা নাই. বটে কিন্ত সভ্য না হইলে সমাজের উদ্নতি.. 

কিসে হইবে । সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হইতে পারে। ৃ 

অ। তাই! ক্রোধন। কর তবে কিছু বলি। 

দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু । তোমার জন্য আমি জীবন দিতে. পারি ) 

তোমার একট। কথা কি সহিতে পারিব না। আমর! সভ্যতা ভালবালি। 

ক্রোধ হইলে ও আমঞ়! মৃথে মিষ্ট থাকি। ভিতরের ভাব ঘত গোপনে রাখিতে | 
পারা বায়, সভাতা! ততই বৃদ্ধি ছয়। 

। অ। সসুত্ত জীবন অল্পদিন। তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক। এইট 
বল্ল জীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরি ভজনই কর্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা রুরাঁ 
কেবল আত্মবঞ্চন1। আমর! জানি শঠতার অন্য নাম সভ্যতা । মনুষ্য জীবন 
যতদিন সত্য পথে থাকে ততদিন সরল থাকে। যখন অধিকতর. অসত্য ব্যবহার 
স্বীকার করে তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্থারত, বাহিরে মিষ্ট বাক্যে লোক রঞ্জন 
করিয়া সভ্য হতে চায় । সভ্যতা বলিয়। কোন গুণ নাই। সত্য বাবহার 

ও সরলতাই গুপ। ভিতরের ছুষ্টত! আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা তাহারই 

বর্তমান নাম সভ্যত]। সভাতা শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা | তাহা. 

সরল ভদ্রতা । তোমরা! ক্রমশঃ শঠতাকে সভ্যতা! বলিতেছ। বস্ততঃ সন্ধ্যতা 

বখন নিষ্পাপ তখন শাহ! বৈধুবদের মধ্যেই থাকে । সম্যত। যখন "পাপ. পর্ণ 

"তখন তাহা! অবৈধ্ণবের মধ্যে আদৃত | তুমি যে সভ্যতার কথা -বলিলে তাহার, 
সহিত, জীবের নিত্য ধর্দের কোন সম্বন্ধ নাই।»» লোক রঞ্জক বসত *পরিধান 
করিলেই যদি সভ্যত] হয়, তবে বেস্তাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্ 

লবন্ধে এই মাত্র স্বীকার করা যার যে শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিষ্কার 
থাকে রন ইত্যাদি দোষ না থাকে। _বহারাদি পবিত্র ও উপকারী হয় 
ইছাতে দোষ নাই, ক্ষিম্ত তোষাদের মতে কেবল: খাইতে ভাল হয় অথচ 
পবিত্র: হউক না হউক তাছার. বিচার. নাই, মস্ত মাংস স্বভাবতঃ অপির | 
ভাঙা ভোজন করিয়া যে সভ্যতা হয়, তাছা, কেবল পাপ চার মাআ। আজ, 

কাল যে অবস্থাকে সম্যাতা লে তা কলিকাল্র সঙ এ রঃ 
. ১৫. ট 
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দি। তুমি কি নি সভাত। ভুলি গেলে ? দেখ হাদসাহার সঙ্ভার 

লোক কেমন সুন্দর রূপে বলেন ও কেমন বিধিপৃর্ধক কথাবার্তা! করেন ?. 

অ। সে কেবল সাংদারিক ব্যবছার। তাহা নাঁ থাকিলে, মন্ত্র 

বস্তুতঃ কি 'অন্াব হয়? তাই তুগ্মি অনেক দিন যবনের চাকরি রূরিয়া সেইরূপ 

গভাতার পক্ষপাতী ভইয়াছ। বস্ততঃ মন্ুযোর নিষ্পাপ জীবনই সন্য 

জীবন । পাপ বুদ্ধির সহিত যে কলিফালের সভ্যতা বৃদ্ধি. হওয়া! সে 

কেবল বিড়ম্বন! | | 

দি। দেখ আজ-কাল কৃতবিদ্ক পুরুষদের মনের ভাব যে সভাতাই মনুষাত| | 

ধিনি সভা নন তিনি মগ্রুষয মধ্যে গণনীয় হল না। প্রীলোকের ভাল বন্ত্র ও 

তাহাদের প্লোষ আচ্ছাদন করা এখনকার ভদ্রতা হইয়া! উঠিতেছে। | 

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি 

দেখিতেছি যে ধান্াদ্রিগকে রুতবিগ্য বলিতেছ তাহীরা কালোছচিত ধূর্ঘলোক। 

কতকট। কুসংস্কার, কতকট! দোষঢাকার শ্থবিধার জন্য তাহারা অসরল সভ্যতার 

পক্ষপাতী হুইয়াছে। বুদ্ধিমান লোক তাহাদ্িগের সমাঞ্জে কি সুখ লাভ করিবে? 
ধূর্তলোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বুথা তর্ক ৪ দেভবলের দ্বারা পরি- 

রক্ষিত ₹য়। | | 

দি। কেহ কেহ বলেন যে জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বুদ্ধি হঈটতেছে এবং জানের 

সহিত সভাত। বৃদ্ধি হইতেছে । সভ্যতা! বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্বর্গ 
উদ্নয় হইবে । 

অ। গাঁজাখুবী কথা, যিনি এ কথ! বিশ্বাস করেন, তাহার বিশ্বাস ধন্য । 

মিনি একথ| বিশ্বাস ন। করিয়া প্রচার করেন তাহার সাহস ধন্ঠ। জ্ঞান ছুই" 
প্রকার গারমাথিক ও লৌজ্িক | পারমার্থিক জ্ঞার, ব্বদ্ধি হইতেছে এরূপ 

€বাধ হয় না। পারমাথিক জ্ঞান বরং অনেক স্থলে স্বভাব ভর হইয়! পড়িতেছে। 

লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার সম্ভব । লৌকিক জ্ঞানের সহিত জীবের, কি নিত্য 

সম্বন্ধ? বং লৌকিক তান বুদ্ধি হওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক. বিষয়ে আকুই 
ইরা যাওয়ায়, মৃলতত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে'লোৌকিক 

জন যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই অসরণা সভ্যতা বাড়িতেছে । . ইহ জীবের পক্ষে 
পারা রর নিস ভি 
মর ।. হুর্থীতি কেন ৫... 
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পান্িবানীর। ্থার জীবকে পরমাথের অন্ত প্রস্তুত হওয় চাই।: পাঙ্থ বাবছারে 
উদ্মতি দেখাই্টবায় জন্ত কাল ন্ট কর! নির্বোধের লক্ষণ । লৌকিক জানের যত. 

অধিকতর চট বাড়িবে, পারমাথিক বিষয়ে ততই কালাভাব হুইবে। আমার 

সংস্কার এট যে জীবনযাত্রার গ্রায়োজনমত লৌকিক জ্ঞানের ব্যবছার, হউক। 
অধিক লৌকিক জঞ্জান ও তাহার সহচবী সভ্যতার আদরে ফ্ছ প্রয়োজন নাই . 
পার্থিব চাকচিক্য কিনের জন্য ? ৮.১ ৃ 

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম। সমাজটা কি কোন কাজের বস্ত নয় ? 

বস। সমাজ যেরূপ বস্ত সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাইয়া যায়। যদি 
বৈষঃব, সমাজ হয় তবে ভাল কাজ পাওয়া যাঁয়। যদি অবৈষ্ব সমাজ হয় অর্থাৎ 

কেবল লৌকিক সমাজ হুর তন্্ারা যে কাজ পাওয়া যায় তাহা জীবের বরণীক্ব 

নয়। ভাল একথা থাকুক । প্রাকৃত বিজ্ঞান কি? 
দি। গ্রারুত বিজ্ঞান তন্ত্রে অনেক প্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রান্ত 

জগতে যত প্রক্ষার জ্ঞান, কৌশল ও মৌন্দধ্য আছে সপস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান। 
ধন্ুরববি্ঠা, আয়ুকেদ, গান্ধব্বধিগ্ভা, ও জ্যোতির্ষিগ্ভ। এইপ্রকার সমপ্ত বিস্কাই 
প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রক্কৃতি আগ্যাশক্তি (আবার তত্ব কথা বলিতে হল.) তিনি 

এই জড় ব্রঙ্গাণ্ড গ্রসবগ্ত গ্রকাশ করিয়া নিজ শক্তি দ্বারা ইহাকে বিচিত্র 

করিয়াছেন। একট শক্তির 'একটী একটী রূপ ইহাতে একটা একটী বিজ্ঞান । 

এই বিজ্ঞান লাভ করিম! মা নিস্তারিণীর পাশ হইতে মুক্ত হওয়া বায়। 

বৈষ্ঞবের ইহার কোন অনুসন্ধান করেন না। আমরা এই বিজ্ঞান বলে 
মুক্তি লাভ করি। দেখ এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আগ্লাতুন, আরিস্তো, 

সোক্রাটা ও লোকমান হাকিম প্রভৃতি যবন দেশের মহাঝ্মাগণ কত কত 

গছ লিখিয়াছেন। 

সং আপনি বলিলেন যে বৈষঃবের! বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন ন$ এ কথা 
ময়।-: “কেন না বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞান সমন্বিত যখ! ভাগবভে 

চদুগ্লোকীতে + /-- 

. জ্ঞানং মে পরমং গুহাং বিজ্ঞান সমন্বিতং। 
 তত্্রহস্তং তদ্হঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময় | রি 

. সষ্টির পুর্বে যখন ব্রহ্গার উপাসনায় প্রস্ হুইপ ভগবান, টাসথাকে ক্ষ | 
গ্রেন তাহাতে কেবল শুদ্ধ বৈধবধর্শ এইপ্রকারে উপদিই্ হইয়াছে | ওহে ভ্্ষ) & 
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আমি তোমাকে বিজ্ঞান সঙ্ত আমায় পরম খ্ আন, সেই জানের রহ: 
ও দেই জানের অঙ্গ সফল বলিতেছি তাহ। তুমি গ্রচণ কর 1. দিগবব 1 জ্ঞান | 

চই প্রকার শুদ্ধ আন ও বিষয় জ্ঞান] খিষয় জ্ঞান মানধ সকল ইন ছারা 
সংগ্রহ করে। তাহা অস্তন্ধ সুতরাং চিতস্তর পক্ষে নিশ্প্রয়োজন। ভীবের বন্ধ দশা 

জীবন খাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদগাশ্রয়ী জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে। 
সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য। : বিষয়জ্ঞানের সহিত 

গে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ | বিষ্য়জ্ঞানকে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ। 

বস্তত বিষক্জ্ঞানই যে বিজ্ঞান তাভা নক্ম। তোমার 'জাহুর্ক্দাদি বিষয়ন্ঞানকে 
আলোচনা করিয়া তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক করার নাম বিজ্ঞান । বিষয় 
জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধ জ্ঞান তাভাকেই বিজ্ঞান বলে। বস্তবত জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

রক বন্ত। সাক্ষাৎ চিথস্তর উপলন্ধিকে জ্ঞান বলে । বিষয়জ্ঞান তিরস্কারপূর্ধক 

শুদ্ধ জ্ঞান স্কাপনার নাম বিজ্ঞান । বস্ত এক হ্টলেও প্রক্রিয়া পুথক্ বাঁলয়া 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটী পৃথক পুথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয় জ্ঞানকে 

বিজ্ঞান বল। বৈষ্ঞবগণ বিষয়জ্ঞানাক যথাযথ সংস্থাপন করাকে বিজ্ঞান বলেন। 

তাহারা ধন্ু্েরধদ, আঘুর্বেদ, জোোতিষ, রসায়ণ সমস্ত আলোচন। পূর্বক দেখেন 
ত্র সমতই. জড় জান। উহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। অতএব জীবের 

নিত্যধর্ম সম্বন্ধে নিতান্ত অকিবিৎকর। যাহারা জড় প্রবৃত্তি অনুসারে জড় 
জ্ঞানের উন্নতি সাধনে রত, তাহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন । 
তাহাদিগকে নিন্দা করেন না, কেন ন! তার! জড়োম্নতির যন্ত্র করিয়া বৈষুবের 

চিদু্নতির কিয়ং পরিমাণে উপকার, করেন । তাহাদের ক্ষুদ্র জড়মন্ধ জ্ঞানকে 

আপনার! প্রান্তিক বিজ্ঞান বলেন। তাহাতেই বা আপত্তি কি? নাম 

লইয়া বিবাদ করা যেই কর্মা। 

দি! ভাল, জড়জ্ঞান যদ উপ্নত না হত তবে তোমর! কিক্পে ্ ছে 

্ জ্ীবনযাত্র! নির্বাহ করিতে ওপ্ড্লন করিতে ? জতএব তোমাদেরও ড়োনতির 

চেষ্টা করা উচিত) | | 

অ। প্রতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক লোক পৃথক পৃথক, রি | নি রর 

সর্ব নিয়স্তা ঈশ্বর সেই মকল চেষ্টা্থ ফলকে খথাযোগ্য অপর, জনগপকে ভাগ 

্ কারা দেন? 

শর্দ। গবৃতি ফোখা। হইতে হ্যা? 



নবম অধ্যার । ১১৭. 
স্ব. পুরবকনিত স সংস্কার হইতে ওবৃততি ই উঠে) যাছাদের জড়. 

এ হতচুর, গা সাচার! ততদূর ছড়জ্ঞানে ও. জড়জ্ঞান প্রত শিল্পা কাধে: 
নিপুণ ।  তাভারা যারা প্রস্তত করে, তাহাতে বৈষ্রদের সুতরাং উপকার হয় ও 
সে বিষে বৈধ্বদিগ্রের চেষ্টার প্রধোগ্রন থাক্ষে না। দেখ দুত্রধর়ের! আপন 
আপন অর্থোপার্জমের জন্ত বিমান প্রস্তুত করে । গৃহস্থ বৈষবর্গণ সেই হিমালয়, 
উপর ্রীবিপ্রব স্থাপন] করেন। অধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃত্তি অক্লসায়ে মু 
সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব সেবার সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে 

পরমার্থের জম্তাই যে সকল লোকে চেষ্টা করে তাহা নগ়্। নানা প্রবৃত্তি হতে 
কার্ধা হয়। মানবগণের প্রশ্নত্তি উচ্চ নীচ অন্থুদায়ে ববিধ। 'ীচ মানবগণ নীচ: 
প্ররুত্তির দ্বারা অনেক কার্য করে। এ সমস্ত কার্ধা উচ্চ প্রবৃত্তির কাধ্যের 
সহকারী হরর | এইরূপ বিভাগ দ্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে । যতগ্রকার জড়াশ্রিত 

ব্যক্তি আছে, তাহার! জড় প্রবৃত্তি ক্রমে কার্ষা করিয়াও, বৈষবের চিৎপ্রবুত্তির 

সহকারী হয়। তাহারা জানে না যে তাঙ্কারা এ সফল কার্য ছ্বার৷ বৈধণবের ৷ 

উপকার করিবে। কিন্তু বিষুমায়া দ্বার মোহিত হইয়! তাহারা এর সমস্ত কার্য 

করে। সুতরাং সমন্ত জগত বৈষ্ণবদিগ্ের অপরিজ্ঞাত কিন্কর। 

দি। বিষুঃমায়! কাহাকে বল? দর 
আআ) মার্কতেয। পুরাণের অন্তর্গত চতীমাহাত্বো যোগমায়া হয়েং 

শক্তিধর সন্মোহিতং জগৎ ইত্যাদি বাক্য ধাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ আছে ভিনিই 

বিষুমায় ্ 

দি। আমিধাহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি তিনি কে? 

অ।. ভিলিই বিকুুমায়া। | ৃ 
 দি। (তনত্পুখি খুলিয়া) এই দেখ আমার মা চৈতগ্তরূপিনী মী এ 

-অিগণাতীতা ও ত্রিগুণধারিমী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার বিফুমায! 
দিগু'ণা নছেন। তবে কিরূপে ভুমি তোমার বিফুমায়াকে আমার মরার সহিত 
এক বলিয়া বল? এই সব কথার বৈফবদের গৌড়ামী দেখি আমাবের তাল 

লাগে না | দির 

অজ 1 ভাই রিগ্যর, এখনই ক্লাগ করিও না: ভুমি এদিন: লকেখাষাকে 
দ্নেখিতে বসিয়া, আমি তোমাকে সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি।, রিষুমায়া 

 হলিগে কি সষু্রতা হয়? ভগবান বি পরম 'চৈতনস্বরূপ একমাত্র সর্ব, 
| সেই ডাহার শজি। শি না কোন বন্ধ হয় সা. রী বর ধা . 



৯৮00 জজ বাতি 
শাড়িতে; বকলেয় মূল চিন নিতান্ত তত্বাবর্ধ হয়। চি বন্ধ ॥ হইতে পৃথক . 

থাকিতে পারেন না। ফোন চৈতন্যন্বরীপ : বস্তা: আগে স্বীকার কর! চাই 1. 

বেদাস্ত বলেন যে শক্তি শক্তিমতোরভেদ অর্থাৎ শক্তি, পৃথক্ বন্ত নয়, শক্তিমান 

পুরুষ এক বন্ত। শক্তি তাহার উচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম।  হত্ক্ষণ শুদ্ধ চৈতন্য 
আশ্রয় করিয় শক্তি আপনার কাধা পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে 

শক্তিমান বস্ত হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্তরূপিণী বা! ইচ্ছামরী অিগুণাতীতা 

বলিলে ভ্রম হয় না। ইচ্ছা ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত। শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে 
পারে ন! পুরুষের ইচ্ছায় শক্কি কার্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আছে, তোমার 
ইচ্ছ| হইলে সেই শক্তির কার্ধা হয়। শক্তি চলিতেছে কলিলে কেবল শক্তিমানের 

চলাই বুঝায়। শবা ব্যবহার কেবল রূপক । ভগবানের একই শক্তি। চিৎকার্ধেয 
তিনি চিচ্ছন্ডি। অচিৎ বা জড় কাধ্যে তিনি জড়শক্তি বামায়া। বেদ বলেন 

পরাস্তশক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে । 

ব্রিগুণধারিণী শক্তি জড় শক্তি। ব্রঙ্গাণড স্থজন ও ব্রন্ধাঞ্চ চালন সেই 
| শক্তরই কাধ্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্র বিষুমায়!, মহামায়া, মায়! ইত্যাদি 

নামে উাক্ত করিয়াছেন! ব্ূপক ভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও 

ু্ত-নিশুস্ত-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয্না বর্ণিত আছে। যে পধ্যস্ত জীব 
বিষয় সঞ্প থাকে সে পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন। জীবের শুদ্ধ জ্ঞান উদয় 

, হইলে নিজের স্বরূপ বোধ সহকারে, সেই শক্তির পাশ হইতে মোচন হয় এবং 

জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়। চিৎনুখ লাভ করেন। 

দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কিন! ?. 
৫ আঅ। ই! আমর! চিরিক মায়াশক্কির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্কির অধীনে 

আছি। টা 

দি। তবে তোমরাও শা! 

আ। ই, বৈষ্কবগণ প্রকৃত শক্ত । আমর! চিচ্ছক্তি- স্বূপিণী রাধিকার 
ক্মধীন। তাহার আশ্রয়ে আমাদের কুষ্ণ ভজন সুতরাং আমাদের তুধ্য: 
আর শান্ত কে আছে। শীক্ত বৈধবে আমর! কোন'ভেদ দেখি না চিচ্ছ-: 
ক্তিকে আশ্রয় না করিয়া! কেবল মায়া শক্তিতে ধাহাদের রতি, তাহার! শাত্ত 

র্ জইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী 1 ভ্ীনারদ গঞ্চরান্ে রনর্গ। দেবী 
. বলিয়াছেন “তববক্ষসি রাধাহ্ছৎ রালে বৃষ্ধীবনে বনে ।* হর্গাদেবীয় বাক্যে 
বেগ জান যায যে শক্তি ঠুই নন। একই শাষ্ত চিৎশ্বয়ণে রাধিকা ও গড় 



ধস কার... ৯. 
ও পে খপ]; বিছা মিগ্তৰ বস্থার চি ঙ সণ অবস্থার রঃ 
জড় শক্তি। ও | রা রি ঠা 7 রঃ 

দি 1 তুমি কহিগাছ, ে রি ্ীব শক্তি, মে ক প্রকার ” ক 

অ। তাহ ভগবান বলিয়াছেন) রি 

ভূমিরাপোইনলো বাযুঃ খং মনোবৃদ্ধিয়ের চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্া গ্রকৃতির্টধা ॥ 

_ অপরেয়মিততবস্তাং প্রকৃতিং বিধি মে পরাং।, 

| জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥ 

ভূমি, জল, অনল, বায়ূ, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী : 
আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রক্কৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট প্রকার পরিচয়। জড়, 
মায়ার অধিকারে এই আটটা আছে। এই জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রে্ঠা ও 
পৃথক আমার জীব স্বরূপ আর একটা প্র্কতি মাছে, যে প্রক্কৃতি দ্বারা এইট 

জড়জগং উপলন্ধ বা দৃষ্ট হয়। দ্িগম্বর! তুমি ভগব্দগীতার মনতাত্ম্য জীন ? 
এই গ্রস্থখানি সর্ব শাস্ত্রের নিষ্কু্ট উপদেশ ও সর্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা । 
ইহাতে স্থির হ্য়াছে যে জড় জগৎ হইতে তত্ব: পৃথক একটা জীবতত্ব" আছে। 
দে তত্বই ভগবানের একপ্রকার শক্তি। তাহাকে পণ্ডিতের! 'তটস্ৃশক্তি ূ 

বলেন। সে শক্তি জড় শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু। আত এব 

জীব মাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ । | 

দি। কালীদাস! তুমি ভগবতীগীতা দেখিয়াছ ? 

অ। হা আমি পূর্বে সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। 

 দ্ি। তাহাতে কেমন তত্ব কথ! ? ৮448 & রি 

অআ। ভাই দিগন্থর! যে পর্যাস্ত লোকে শর ন খায় সে প্ খড়ের ৰ 

অধিক প্রিশংসা করে। ৩ £ .... 
| দি ভাই! এটা তোমার রা, র ভা চ সিদহলাটি | 

লোকে আদর করে, কেবল নি রি ” গ্রন্থের নাম. শুনিতে 
পারনা। ৮ ১ ছু ক 

ব্অ। ভাই! তুমি দেবীগীত পডিযছ? : টু ৭ স 
দি না মিথ্যা কথা কেন. দিব, আমি থু খানি ছু নকল ক ২ 
গিখাছিলাস কিন্তু পাই বাই. . এ 
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ব্য) থে রন পড় নাই, তাহা ভাল কি দ কি ফরিকা বলবে? এম 

রঃ আমার গৌড়ামী হইল কি তোমার ? রঃ | | 

দি। তাই! তোমাকে আমি চির দিন রি তর রি ।. কৃষি বড় বাঁচাল 

ছিলে। আবার এখন বৈধব হইয়!, বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িযাছ । আহি 

যে কথ! বলি তুমি কাটিয়া দিতেছ। | 
অ। আমি দীন. হীন মুর্খ বটে, কিন্ত আমি, দেখিয়াছি যে চার 

ব্যতীত আর শুদ্ধ ধর্্ নাই। ভুমি চিরদিন মি বিদ্বেধ করিয়া, নিজের মঙ্গল 

শখ দেখিলে ন1। 

দি। (একটু চটি) হা আমি এত ভজন সাধন করি। তুষি বল কোন 
মঙ্গল পথ দেখিলে না । আমি কি এতদ্দিন ঘোড়ার ঘাস কাটছি? এই গেখ 

তন্ত্র সংগ্রহ খান! কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে। তুমি সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে 
নিন্দা করিয়! বৈষ্ণবশিরি করিবে, ইছাতে আমি কি করিতে পারি।: চল, 
সচ্যমণ্ডলি তোমাকে ভাল বলে কি আমাকে, দেখা যাউক। 0, 

অ। (মনে মনে, প্রায় কুসঙ্গ ঘোচে ) ভাল ভাই! ভুমি যখন মরিবে, 
তোমায় স্ভাত। ও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে? | 

দি। কালীদাস ! তুমিও যেমন মরণের. পর কি আর কিছু আছে? 

ঘডক্ষণ বেঁচে থাক সভ্যতার: দছিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চ মকারাদি দ্বারা 

আনন্দ কর, মা মিজারিণী মরণের লময়ে যথায় যেমন করিয়া থাক উচিত 

সেইরূপ রাখিবেন। মরণ হুইবে বলিয়া এখনকার ক্লেশ কেন সহ কর? 
যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথার. খাকিবে? এই 
ংসারই মায়া, যোগমায়া, মহামায়।। ইনিই তোমাকে স্থখ দিতে পারেন 

এবং মরণান্তে অবশ্তই মুক্তি দিবেন । শক্তি ব্যতীত বার কিছুই নাই। শক্তি 
হইতে উদ্মািছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে । শক্তি সেবা -কক্'। বিজ্ঞানে শক্তির 

বল দেখ। যব করিগ্া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর। শেষে সেই অব্দ্ধ শক্ষি, 

ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে এক. গীজাখুরী চৈতন্য 
পুরুষে গল্প আনিয়াছ। সেই গর বিশ্বাস করিয়া ইহ্কালে কষ্ট পাইভেছ ও 
পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে তাহা জানি না।. পুরুষের 
লহিত কান কি$ শক্তি সেবা কর, শক্তিতে লয় হইয়া নিভ্য. অবস্থান, (করিবে । 

ক্স. ভাই! তুমি ত.জড়শক্ি লইয়া ্ ধ হইবে, যদি চৈভন্ত পুরুষ 
ৃ থাকে তবে মরণের পর তোমার ক্ষি হইবে? সুখ .কাছাক্ষে বল | মনের 



নবম অধ্যায় । : * ১২১ 

সম্তোষের নাম হ্থখ | ব্ামি সমস্ত জড়ীয় সুখ বর্জন করিয়া মনের সন্তোষরূপ 
সুখ পাইতেছি। যদি পরে কিছু থাকে তাহা ও আমার। তুম সন্ত নও । 

যত তোগ কর, ততই ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। স্থখযে কিবস্ত তাহা বুঝিলে ন1। 
কেবল স্থথ সুখ করিয়া ভাসিত্তে ভামিতে একদিন পতন হইয়া ছুঃখের 
সমুদ্রে পড়িবে। 

দি। আমার যা হয় হবে। তুমি ভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিলে কেন? 

অ। আমি ভদ্রপঙ্গ ত্যাগ করি নাই। বরং তাহাই লাভ করিয়াছি । 
অভদ্র সঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি । 

দি। অভদ্রসঙ্গ কিরূপ? 

অ। রাগ না করিয়া শুন আমি বলি ;-- 

একাদশে ;- 

. ধাবত্তে মায়য়াম্পৃষ্া ভ্রমাম ইহ কম্মভিঃ | 

তাবৎ ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গ: স্তাল্পভবেভবে ॥ 

হে ভগবন্! যে পধ্যস্ত তোমার অপারমায়! দ্বারা স্থষ্ট হুইয়। এই কম্মমার্গে 

ভ্রমণ কারিব সে পর্য)স্ত' তোমার প্রলঙ্গ বিৎ সাধুদিগের নক্গ জন্মে জন্মে ঘি ন্না। 

সপ্তমে 1 | 

আঅসতিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কাচন। 

যম্মাৎসব্বার্থহানঃ শ্তাদধঃপাতশ্চজায়তে ॥ 

কাত্যায়ন বাক্যে ১-- 

বরং হুতবহুজাল। পঞ্জরাস্তব্ব্যবস্থিতিঃ | 

ন শৌরি চিত্ত! বিমুখ জনসম্ভাস বৈশসং ॥ 

বরং অগ্নিতে পুড়িয়। মরি বা পঞ্জর মধ্যে চির আবদ্ধ হইলেও ভাল তবুও 

কৃষণচিন্তা বিযুখজনের সঙ্গ ছু যেন না হয়। তৃত্তীয়ে ;-_ | 
.. তাং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্ীঃ শ্রীশঃক্ষম] | 

শমো দমে! ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং ॥ 

তেঘশাস্তেঘু মূঢ়েষু যোযিৎক্রীড়। মৃগেষু চ। 
সঙ্গং ন কুরধ্যাচ্ছোচ্যেষু খগ্ডিতাত্মঘাধুযু ॥ . | 

যে সকল লোক অশান্ত মূঢ় ও ভ্রীলোকদিগের ক্রীড়া মুগ তাহাদের সঙ্গে 
সতা, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লঙ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ সমস্তই 

কি | | 
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কয় প্রাপ্ু হয় সেই সকল আম্মবিরোধী অসাধু শোচ্য পুরুষদিগের সহিত কথন সঙ্গ 

করিবে না। গারুড়ে ৮ , | | 

মন্তং গতোপি বেদানাং সর্বশান্রার্থবেছাপি। 

যো ন সর্বেশরে ভক্ত সং বিদ্ভাৎপুরুষাধমং ॥ 

যা্ঠে টুন 

প্রায়শ্চিন্তানি টার্ণানি নারায়ণপরাস্থুখং | 

ন নিষ্পনপ্তি রাজেন্দ সুরাকুস্তমিবাপগাঃ ॥ 

গানে ১ 

ভস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেটি বৈষ্ঃবান্াভিনন্দতি। 

ক্রধ্য ত যাতিনোহর্ষং দর্শনে পতনা'নিঘট. ॥ 

দ্রিগম্ধর। এই মকল অপংসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। এই সকল 
লোকের মনাজ সংগ্রহ্থে কি লাভ মাছে? 

 দি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আপিয়াছিলান। আমরা 

সকলেই (ভদ্র হইয়া পডিণাম। এখন তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ কর, আমি নিজ 
গুহে গমন করি। | 

অ। (মনে মনে, হয়ে এসেচে, এখন একটু মিট কথ! ভাল) ঘরে ত 

অবশ্ই যাইবে। তুমি আমার বাল্য বন্ধু, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। 

কৃপা করিয়৷ যদ্দি আসিয়াছ, তবে এখানে কিয়ংকাল থাকিয়া কিছু প্রসাদাদি 

পাইয়া যাও। 

দি। কালীদাস। রঃ ত জান, আগার কিছু খাওয়া দাওয়া সয় না। 

আমি ভবিষ্যাশী। হবিধ্যান্ন পায় আনিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া! আনন্দ 

শাভ কাঁরলাম। আবার য& অবকাশ হয় আসিব রাত্রে থাকিতে পারিব 

না। গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে । আজ ভাই বিদায় হইলাম। 

অ। চল, আমি ভোমীকে নৌকা পর্যান্ত উঠাষয়া দিয়া আসি | | 

দি। না নাতুমি আপনার কর্ম কর] আমার সঙ্গে কএকটা লোক 

আছে। এই বপিয়। দিগন্থর শ্তামা বিষয় গান করিতে করিতে চলিয়৷ গেলেন। 

অদ্বেচধাম মাপন কুটীরে খন বিলিয়ে নাম করিতে লাগলেন । 



দশম অধ্যায়। 

 নিত্যধর্ম ও ইতিহান। 
অগ্রন্বীগ নিবাসী অধ্যাপক শ্ীছরিহর ভট্টাচার্শোর মনে একটা মনেছ' উপায় 

ভইল। নেক লোকের সহিত বিচার করিয়াও তাহার সন্দেহটী গেল না, বরং 

ঠা্ার চিত্তরকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবস অর্কটীল! গ্রামে 
শীচতুডু'জ ভ্ায়রত্বকে জিজ্ঞাস! করিলেন ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলুন দেখি বৈষ্ব- 

ধন্ম, কতদিন হইয়াছে? হরিহর ভট্টাচাধ্য বৈধবধন্মে দীক্ষিত ও গুছে কৃষ্ণসেবা 

করেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় ন্যায়শান্ত্রে প্রায় বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া 
ধর্দের প্রতি আনেকটা উদ্বাপীন হইয়াছেন । ধর্মের কচকচি ভাল বাসেন না । 

কেবল শক্তিপুজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে 

তাার মনে এই উদয় হইল যে হরিঙ্কর বৈষ্বধম্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়া আমাকে 

একটা, লট খটিতে ফেলিবে। এ বিপদ দূর করাই ভাল; এই মনে করিয়া 

হ্যায়রত্ব মহাশয় বলিলেন, হারহর, আজ আবার এ কি প্রকার প্রশ্ন? তুমি 

মুক্তিপাদ পধ্যন্ত পড়িয়াছ । দেখন্ঠায় শাস্ত্রে বৈষ্ণবধন্মের কোন কথাই ,নাই। 

তবে আমাকে কেন প্র প্রশ্ন রুরিয়া বিব্রত কর। 

ভরিহর বলিলেন, ভট্টাচাধ্য মহাশয়! আমি পুরুষান্গুক্রমে বৈষ্ণবমন্ত্রে 

দীক্ষিত । কখনই বৈষ্ণবধন্ম সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনি 

বিক্রমপুরের তক্ষ চুড়ামণিকে জানেন । তিনি গ্মাজকাল বৈষ্ঃবধন্মকে নিন্মুল 

করিবার অভিগ্রায়ে দেশ বির্দেশে বিরুদ্ধ শি] দিয়া অনেক অথ উপার্জন 

করিতেছেন । কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন যে বৈষব ধন্দুটা 

নিতান্ত আধুনিক। ইহাতে কোন সার লাই, নীচ জাতীয় লোকেরাই বৈষ্ণব 

হয়। উচ্চ জাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবপন্থুকে আদর করে না। সেঞ্জপ বড়লোকের 

এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমার মনে একটু*বেদন। হইগ্াছিল। পরে 

নিজে নিজে চিন্ত! করিয়া দেখিলাম যে বঈভূমিতে প্রভু চৈতন্চদেব আসিবার 

পূর্বে কোন স্লেই বৈষ্বধন্ম ছিল না। প্রায় সকলেই' শক্তিমন্ত্রে উপাসন৷ 

কারতেন । আমাদের মত কতকগুলি বৈধ্ুবমন্ত্রের উপানক ছিল বটে। কিন্তু 

সকলেই চরমে ব্রক্মাতত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্ত বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। 

সেরূপ বৈষ্বধর্শে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই লম্মতি ছিল। কিন্তু প্রভূ 

চৈতন্থাদেবের পর বৈষ্ণবধন্ম একটা নুতন আকার লাভ করিয়াছে । বৈষ্ণবের| 
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সুক্কি ও ব্রহ্ম এই ছুইটী নাম শুনিতে পারেন ন৷ | ভক্তিফে যেকি বুঝিয়াছেন 

তাহ! বলিতে পারি না।. কান! গরুর ভিন্ন গোঠ, ইহাই এখনকার বৈষ্বদের 
ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যেএরপ বৈষ্ণবধন্ পুর্ব হইতে 

আলিতেছে, ন। চৈতন্যদেবের সময় হইতে উদয় হইয়াছে? 

হযায়রত্ব মহাশয় দেখিলেন যে হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার। 

অর্থাৎ হরিহুর বৈঞ্চবদের গৌড়া নন। ইহা মনে করিয়! মুখটা প্রফুল্ল হইল। 

বপিলেন হরির । তুমি যথাথ ন্ায়শাস্ত্রের পণ্তিত বটে। তুমি যাহ! মনে 

করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। . আজকাল নবীন বৈষ্ণবধর্ম্ের -ষে 
ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়। কলিকাল 
আমাদের একটু সাবধান থাক! চাই। এথন অনেক ধনী ভদ্র লোক চৈতন্থমতে 
প্রবেশ করিয়াছে । তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এমত কি 

আমাদিগকে শত্র বলিয়া মনে করে। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই 

আমাদের ব্যবসায় উঠিয়! যাইবে। আবার তেলী, তামলী, স্বর্ণবণিক সকলেই 

শীস্্কথ। লইয়। বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। দেখ 

অনেকর্ধন হইতে ব্রাহ্ষণগণ এমত একটী কল করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত 

অপরের কোন লোকেই শান্তর পড়িত না। এষমত কি ত্রাঙ্গণের নীচেই থে 

কারস্থ বর্ণ তাহার প্রণব উচ্চারণ করিতে সাহ্ন করিত না। আমাদের কথাই 

সকলে মানিত। কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়! সকলেই তত্ব বিচার করে। 

তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে । নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের 

ধর্মটা লোপ হইল। হরিহর ! তক্ক চুড়ীমণি পয়সার খাতিরেই বলুক আর দেখে 

শুনেই বলুক ভাল বণিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদদের কথ। শুনিলে গ! জ্বলিয়৷ বায়। 

এখন বলে কি যে শঙ্করাচাধ্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ শাস্ত্র রচনা 

করিয়াছেন । বৈষ্বধর্্মই অনাদি। আজও শতবৎমুর হয় নাই যে ধর্দের 
উৎপত্তি, তাহা! আবার অনাঁদ হইল। উরদ্দোর পিপি বুধোর ঘাড়ে। বলুক 

যত ঝলিতে পারে। নবদ্ীপ যেমন ভাল ছিল তেমনই 'মন্দ হইয়! পড়িয়াছে। 

বিশেষত নবদ্ধীপের মধ্যে গাদিগাছায় কএকটা| বৈষুব বপিয়াছে। তাহারা আজ 

কাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে ছুই তিনট| ভালরকম 

পণ্ডিত আছে। তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল ।  বর্ণধর্ম, নিত্য 

'মায়াবাদ, দেবদেবীর পুজ। সমস্ই লোপ করিতেছে । দেখ আজকাল আর 

শাদ্ধ শান্তি অধিক হয় না।  অধ্যাপক্দিগের কিরূপে চলে? | 
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হরিহর বলিলেন ভট্টাচার্য; মহাশয়! ইহার কি প্রতিকার নাই? এখনও 
মায়াপুরে পাচ সাত জন বড় বড় ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত আছেন । অপর পারে কুলি! 

গ্রামে অনেকগুলি ম্মার্ভ ও নৈয়াক্সিক আছেন। সকলে মিলিয়! গার্দিগাছ। 

আক্রমণ করিলে কি ভয় ন। | 4 | 
ন্যায়রত্ব বলিলেন হা তাহা হইতে পারিত যদি ব্রাঙ্গণপণ্ডিতদিগের মধো 

এক্য হয়। ব্রাহ্মণ পর্ডিতগণ ব্যবসার ছলে পরম্পর হিংসা করিয়া থাকেন। 
শুনিয়াছি কয়েকটী পণ্ডিত কৃষ্ণচুড়ামণিকে লইয়া গার্দিগাছাঁয় বিচার উখাপন 
করিয়াছিখেন। পরাজয় হইগা আপন আপন টোলে বসির! মাহা কিছু বলিতে 

হয়, তাহাই বলিতেছেন । 

হরির বলিলেন, ভট্টাচার্য মহাশয়! আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং 

অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক । আপনার কৃত গ্ঠায় টীকা দেখিয়। আনেকে 

ফখকি শিক্ষা করেন । আপনি গিয়। একবার বৈষ্ণৎ পগিতদ্দিগকে পরাজ 

করুন। বৈঞ্চবধন্মবে আধুনিক ও বেদ সম্মত নয় ই্থাই স্থাপন করুন। 

তাহ! হইলে আমাদের পুব্বসম্মত পঞ্চোপাধনা বজায় থাকে । 

চতুভূপজ স্তাযরন্্ের মনে একটু তয় আছে। কৃষ্ণচুড়ামণি প্রস্থ, যেখানে 
পরায় লাভ করিয়ীছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা হই পরে. তিনি 
বলিলেন হরিহর ! আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় 

তকণনল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন আমি অবস্তই আপনার আজ্ঞা পালন 

করিব। আগামী সোমবারে ব্যোম মহাদেব বলিয়! গঙ্গাপার হইব। 

সোমবার আসিয়! উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব এই তিনজন 

অধ্যাপক, অকর্টাল! হইতে স্টরচতুভূজ ন্যায়রত্বকে লইয়! জান্ুবী পার হইলেন। 

বেল! সার্ধ তিন প্রহরের সময় শীপ্রহ্ন্কুঞ্জে আসিয়া! ছরিবোল' 'হরিবোল” বপিতে 

বলিতে দুর্বাসা মুনির স্তায় মাধবীমণ্পে বসিলেঈিশ ভ্ীঅখৈতদান বাহির হুইয়! 

তাহাদিগকে অভ্যর্থনাপুর্ধবক পৃথক্ পৃথক আসন দিয়! বসাইয়া জিজ্ঞাসা করি- 

লেন আপনাদের আজ্ঞা কি? হরিহর বলিলেন আমর! বৈষ্ণবদিগের সহিত 

কএকটাী বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতাস. বলিলেন অন্রস্থ 
বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনার! কোন কোন কথ 
সরলরূপে জিজ্ঞাস! করেন তবে ভাল। সে দিবদ কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাসা 

ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস 
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বাবান্ষী। ম্াশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া! বাবাজী মহাশয়ের 

কুটীরে গ্রাবেশ করিলেন | | মা 
.. অনৈতুদাস অল্পক্ষণের মধোই আসিয়। আমন সকল পাতিয়া ফেলিলেন। 

পরমহংস বাবাজী মহাণয় শ্রামণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বুন্দাদেবীকে, পরে আগন্তক 

ভদ্র ব্রাঙ্গণগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞানী করিলেন । মহাশয়- 

গণ! আমরা! আপনাদের কি দেবা কারতে পারি, আজ্ঞা করুন। 

তখন ন্তায়রত্ব বলিলেন আমর! ছুষ্ট একটী কথ। জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন 

তাহ! শুনিয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয় ইবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ : 
করিয়। আনাইঈলেন | বৈষ্ণব নকল স্থির হইয়া বসিলে স্তার়রত্ব মহাশয় জিজ্ঞাস! 

করিলেন যে বলুন দেখি, বৈষ্বধন্ম পুরাতন কি আধুনিক? 

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ঞবদাস বপিলেন। শ্রীবৈষ্বধন্ম 

সনাতন ও নিতা। া 

না| । বৈষ্ণবধন্ম দুই প্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধন্্ী এই যে 

ব্রহ্ম নিরাকার । নিরাকার ভঙ্গন হয় না। একটা কল্পিত সাকার নিরূপণ 

করিয়া ভঞ্জন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হ্টলে নরাকার ব্রহ্গজ্ঞান 

উদয় হয়স্ায়া-ক 'ল্ত রাধাকুষ্ণরূপ ব৷ রামরূপ বা নৃসিংহরূপ ভজিতে ভাজতে 

্র্গজ্ঞার্ন হয়। এই বুদ্ধির সহিত বাহারা বিষুমুত্তি পৃক্পা করেন ও তন্ত্র 
উপানন করেন, তাহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয় 

পরিচয় দেন। আর একপ্রকার বৈষ্ণবধন্থ এই মে ভগবান বিষুণ বা. রাম ব 

কৃষ্ণ নিতা সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাদন! করিয়৷ সেইরূপের নিত্য জ্ঞান ও 

প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকার মত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্করী ভ্রম। এই দুই 

গ্রকার বৈষবের মধ্যে কোন প্রকারটী সনাতন ও নিত্য । 

বৈ। « আপনি বেটা শেষে উল্লেখ করিলেন তাহাই - বৈষ্ণবপন্্ম। তাহা সনা- 
তন। অপরটা নাম মাত্র বৈষ্কবধন্খু অথচ বৈষ্বধর্মের বিপরীত, অনিত্য এবং 

মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে । | 

স্থা। এখন বুঝিলাম যে আপনার! চৈতন্তদেব হইতে ফেমতটা লাভ করিয়াছেন 
তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্ঞবধন্ম । কেবল, রাধান্কৃষ্ঃ, পাম, নুসিংহ উপাসনাগ্ার! 

বৈষ্ঞবধন্ম হয়না! । চৈতন্তের মত লইয়। রাধাকষ্ণার্দি উপাসনা করিলে বৈষ্ণব 

ধর্ম হয়। ভাল তাহাই হইল। কিন্তু এরূপ বৈষ্ণবধর্্থকে আপনার! কিরূপে 
সনাতন বশিয় স্থাপন করেন! ্ টু. টন, 
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বৈ বেদশাস্ত্রে এই প্রকার বৈষ্ণবধশ্ধের শ্রিক্ষা আছে। সমস্ত স্ৃতি 

শানে শুই প্রকার বৈষ্ণবধর্থোর উপদেশ । সমস্ত আধ্য ইতিহাস এই বৈষ্বধর্ে 
গুণ গান করিতেছে । | 

্যা। চৈতন্ঠদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই দেখিতেছি 
এই মতের প্রবস্ুক। তাহা হইঙ্গে এ মতটী কিরূপে ননাতন হইতে পারে? 

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে সেই সময় হতে এট মতও হইয়াছে । 

জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়! যায় না) অতএব জীব অনাদি ও জৈবধর্শ 

রূপ বৈঞুবধন্মও অনাদি। ব্রহ্ম! সকলের আর্দি জীব। ব্রঙ্গা* প্রাদুভূতি হইবা- 

মাত্রই বৈষ্ণবধর্শোর ভিত্তি মূল যে বেদ সংজ্জিত বাণী, তাহা উদয় হয়। তাহাই 
চতুঃশ্লোকীতে খিপিবদ্ধ আছে । মুগ্ডক উপশিষদে এইরূপ কথিত আছে $-- 

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ঘভং 

বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত গোত্তা । 

স ্রঙ্থাবিষ্ঠাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং 

... অথন্ধায় জোট পুত্রায় প্রাহ ॥ 
পে ত্রহ্গ বিষ্কা কি শিক্ষা দেয় তাহ! খ্েদ সংহিতায় কথিত আছে এবং 

কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে ;-- 
.. তদ্বিষোেঃ পরমং পদং সদা পত্ঠান্তি স্থরয়ঃ। 

দ্রিবীব চক্ষুরাততং | বিষ্ঠোর্যৎ পরমং পদরং ॥ 

শ্বেতাশ্বতরে ১ 

 একে| দেবে৷ ভগবান্ বরেণো। 

যোনি স্বভাবানধিতিষ্ঠতোক 2 ॥ 

তৈত্তিরীয়ে । 

সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রঙ্গ। যে! বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। ০০, তে 

সব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ টি 

ম্তা। আপনি যে তদ্দিষ্ণোঃ পরমং পদং বেদ বাকান্বারা বৈষ্ণবধর্থ ঝলিতে- 

ছেন তাহ মায়াবাধান্তগত বৈষ্ণবধর্্ম নয় ইহা কিরূপে বুঝাঈতে পারেন ? 

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্থে নিত্য আনুগত্য নাই। জ্ঞানলাউ স্থলে 
নিজের ্হ্ষতা লাভ স্বীকৃত হুষ্টয়। থাকে, কিন্তু কঠে বলিয়াছেন যে ;-- 

_ নাঁয়মাত্ব। গ্রবচলেন লত্যো ন মেধয়। ন বহুনা শ্রাতেন। 

দমেবৈধ বৃণুতে তেন লত্য সত্য আত্ম! বথুতে ত৪ং স্বাং॥ 



১২৮ জৈব ধন্ম | 

আনুগত্য ধর্মই একমাত্র ধর, তন্থার। সেই পরত্রদ্দের কৃপা হইলে ছার 

নিত্য রূপ দেখা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানাদি দ্বার! সেরূপ লত্য হয় না । এই এক দৃঢ় 
বেদ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ঞবধর্থ্বের বেদ মূলত্ব বুঝিতে পারিবেন । যেবৈধব 

ধর্ম শ্রীমন্মহা প্রভূ শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই সর্ব বেদ সম্মত ধন্ম ইহাতে সন্দেহ 

করিবার কোন কারণ নাই। | 

হ্তা। চরমে ব্রদ্মজ্ঞান নয়, কৃষ্ণ ভজনই সাররূপে পাওয়া যায় এরূপ কি 

বেদ বাক্য পাওয়। যায়? 

বৈ। রসে! রৈ সঃ শ্তামাচ্ছবলং প্রপস্ভে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্থে এইরূপ বনুতর 

বেদ বাক্যে চরমে ফ্কঞ্চ ভজনই লভ্য, তাহ। বলিয়াছেন । 

হ্যা। কুষ্জনাম.বেদে আছে কি? 

বৈ। শ্যাম শব্দে কি কষ নয়? অপগ্তং গোপ। মণিপদ্ধ মানমা ইত্যাদি 

বেদ বাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন । 

হ্যা। এসব টেনে টুনে অর্থ হয় মাত্র। 

বৈ। আপনি যাদ বেদ ভালরূপে আলোচন। করেন তবে দেখিবেন যে 

সকল বিয্েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবস্তী খধিগণ 
এ সকরঞবদ বাকোর যে অথ করিয়াছেন তাহাই আমাদের মান! কর্তব্য । 
টা ' এখন' বৈষ্গবধন্মের ইতিহাদ বলুন । 

বৈ। আমি বলিয়াছি ষে বৈষ্ণবধন্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হঠয়াছে। 

্রহ্ম। প্রথম বৈষ্ণব । শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ণব । আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব । 
ব্রহ্মার মানপ পুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষণব। এখন দেখলেন, খৈষ্বধর্ম 
হৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মুল কথ! এই যে নকলেই নিগুণ প্ররুতি তয় 
না। যে জীবের প্রক্কতি যতদুর নিগুণ সে জীব ততদুর বৈষ্ুব। মহাভারত 
রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রন্থ আধ্যদিগের ইতিহাস | প্রথম স্ষ্টিকালে 
বৈষ্ঞবধর্ম দেখিলেন । আবারশ্যত্খন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পুথক্ পৃথক বর্ণিত 

হইয়াছে তখন প্রথম হইতেই আমর! প্রহলারদ ও ঞ্রুবকে পাই. । যে সকল 

ব্যক্তির! বিশেষ যণন্বী তাহাদেরই নাম ইতিহাদে পিখিত হইক্াছে। বস্তত 

প্রহলাদ ও ঞবের সময় আবুও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন তাহ! বল! যায় ন। । ঞ্রুব 

মন্থু পুত্র এবং প্রহ্নাদ কগ্তপ প্রজাপতিপ্র পৌত্র। ইহারা অত্যন্ত আদিকাগের 
লোক ইছাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভ কালেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম দেখিতে 

'পাইতেছেন। পরে চন্দ্র হুধ্য বংশীয় রাজাগণ ও ভাল. ভাল মুনি ও খধিগণ 



দশম অধ্যায়। ভি ০৫ ইট 

 নঞ্লেই বি পরাণ হইগাছিলেন। সতা, স্রেতী, 'দ্বাপর তিন যুগেই এক্ধপ 
উল্লেখ আছে। কলিকাপে দাক্ষিণাতা প্রদেশে শ্রীরামাচুজ, শ্রীমধবাচাধ্য ও 
্রীবিধু স্বামী এবং পাশ্চাতা প্রদেশে শ্রীনিগ্বাদিত্য স্বামী বহু সহ ব্যক্তিগণফে | 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্দে আনয়ন করিগাছিলেন। তাহাদের কপায় বোধ হয় ভারতের 
অর্ধ সংখ্যক মন্থুযা মায়! সমুদ্র উত্তীর্ণ হই! ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেম। 
এই বল্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্ত্রীশচীনন্দন দেখুন, কত দীন ও পতিত লোককে 
উদ্ধার, করিলেন! এ সমস্ত দিবি: আপনার বৈষ্ণবধর্থ্ের মাহাত্ম্য নখন 
গোচর হয় না! রর 

হ। | হা কিন্তু প্রহলাদাদি কি প্রকার বৈষ্ণব বল। যায় না. | 

টব । শাস্ত্র বিচার করিলে অবশ্ত জান| যায়। যখন বগামার্কের শিক্ষিত 

মায়াবাদ দুষিত ব্রন্গজ্ঞান ত্যাগপূর্বক হরিনাম সার করিঘ্াছিলেন, তখন প্রহলাদ 

যে শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই । মুণ কথ! এই যে একটু নিরপেক্ষ ও 
হুম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝ। যায় ন। | 

হ্যা। বদি বৈষ্বধন্ এইরূপে চিরকাল আসিতেছে তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কি 
নৃতন কথ! শিক্ষা দিলেন, যাভাতে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ! করিতে হইবে। 

বৈ] বৈষ্ঃবধর্ গন্পুপপের তায়, কাল সহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইসে | 
প্রথম কলিকা । পরে একটু বিকঠিতভাবে লক্ষিত । ক্রমশঃ পূর্ণ বিকচিত ভাবপ্রাপ্ত 

পুষ্পবৎ প্রকাশিত । ব্রঙ্গার সময়ে শ্ভাগবন্তের চতুঃশ্লোকী সম্মত ভগবন্ধ জ্ঞান 
মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব হৃদয়ে গ্রাকাশ হইতেছিল।. 
প্রহলাদাপির সময়ে কলিক। আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ খবির কালে 

কলিকা গুলি বিকচিত হইতে আরগ্ত হইয়া বৈষ্টনধর্শের আচার্ধযগণের সময়ে 
পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহা প্রভু উদয় হইলে প্রেম পুষ্প সপ্পর্ণ বিকচিত 
হইয়া! জগজ্জনের হার্দ নাসিকায় পরম রমণীর [পী্ুভ প্রদান করিতে লাগিল । 
মনা প্রভূ শ্রীবৈঞ্চব ধর্মের পরম নিগুঢ় ভাব যে নাম প্রেম তাহাই জগজ্জীবের 
ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্ট্রীনাম সংকীর্তভন যে পরম আদরের ধন তাহ! কি 
আয় কেছ প্রকাশ করিরাছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল তথাপি জীবচরিত গত 
হয় নাইঁ। দ্দাহ1! শ্রীমন্মহাপ্রতুর উদয় হইবার বীর প্রেম রস ভাণ্ডার কি 
 এনগে কখন বিতরিত হইয়াছিল র্ 

 স্তা।, ভাগ যদি আপনাদের প্রেম কীর্তনাদি এত ট্রপাদেয় হয়, ভা 
হইলে পণ্ডিত মগুলীতে ইহার আদর হয় না কেন? 

ইল, 



১৩০. জৈব ধর্্মা। 

বৈ। কলিকালে পঙ্ডিত শব্দের অর্থ বিপর্যয় জা শাস্ত্রে উজ্জল 

বুদ্ধির নাম পঞ্জা, তাহা ধাহাদের আছে তাছাদদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। 

কিন্ত এ সময়ে দিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাকি ও-্থৃতি শাস্ত্রের লোক রক অর্থ 
করিতে পারেন তাহাকেই প্ডিত বলে। এরূপ পঞ্ডিতগণ কিরূপে ধঙ্মতাৎপর্ধ্য 
ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন ? নিরপেক্ষ ভাবে 

সর্ব শান্তর আলোচনা করিলে যাহ! পাওয়া যায় তাহ! কি স্ায়ের ফাকি দিদ্ধান্তে 
লাভ হয়। বন্মতঃ বাহারা আত্মবর্চনা জগন্ব্চনায় পটু তাহারাই কলিকালে 

গণ্ডিত। এই “সকল পর্ডিত মগ্ডলীতে ঘট ' পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তজ্ঞান 

ও সম্বন্ধ তত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লষ্টয়! কোন বিচার 

উঠিবার সম্ভব নাই। তত্ব বিচার হইলে, তবে প্রেম হীর্তনাদি যে কিবস্ত 
তাহ! জান যায়। | 

হ্যা | ভাপ, পণ্ডিত ভাল নাই তাহ! মানিলাম? কিন্তু উচচশরেনীর ত্রাঙ্মণগণ 

কেন আপনাদের বৈষ্ব ধর্ম স্বীকার করেন লা। ত্রাঙ্গণবর্ণ সাত্িক। 

হ্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্ষ্েই ব্রা্ষণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাঙ্গণগণ 

আঁধকাংশই বৈষ্ুবধর্থের বিরোধী হন ? 

[০৭ আপনি জিজ্ঞাস! করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধা হইতেছি। 

বৈষ্ঞবগণ 'শ্বভাবতঃ অন্ত লোকের চর্চা করেন না। দেখুন যদি আপনার 

মনে দুখ ও ক্রোধ না হয় -এবং সত্য জানবার ইচ্ছা জন্মে তবে আমি 
আপনকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। | 

হয! । যাহা হউক আমর! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। শম দম ঠিতিক্ষার পক্ষপাতী । 

আমর! আপনার কথ! সহ করিতে পারিব না এমত নয়। আপনি স্পষ্টর্ূপে 

বলুন আমি অবন্ঠ ভাল কথা শ্বীকার করিব। 
বৈ।' দেখুন শ্রীরামানুজ মধ্ব, বিসুম্বামী ও. শিষ্বাদিত্য ইহার! সকলেই 

ব্রা্গণ। তাহাদের সহম্র সঙ ব্রাঙ্গণ শিষ্য। আবার গোৌড়দেশে আমার 
মহাপ্রভু বৈদিক ত্রাঙ্ষণ। আমার নিত্যানন্দ প্রভু রাটীয় ত্রাঙ্গণ। 'আমার 
অগ্বৈত প্রভু বারেন্্র ত্রাঙ্গণ। আমার গোস্বামী ও -মহান্তগণ অধিকাংশই 

ব্রাহ্মণ । সহম্স সত্র ব্রন্ধ কুলতিলক শ্রীবৈষ্ণবধন্মের আশ্রয় লইয়া! এই নির্ধল 

ধর্ম জগতে প্রচী্জ করিতেছেন। আপান কেন বলেনু যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের! 
বৈষঃব-ধর্খে আদর করেন না? ক্মামর! জানি, যে সকল ব্রাঙ্মণগণ বৈষবধন 

আদর করেন, তাহারা তি, উদ শেণীর জাঙ্গণ। তবে কুল দোষে, সংসর্গ দোষে 
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ও অনৎংশিক্ষা দোষে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বংশীয় লোক বৈষ্ণব ধর্সের গ্রাতি বিদ্বেষ 
করেন। তদ্ছারা ত্াছার! যে ব্রাঙ্গণত্বের পরিচয় দেন তাহ! নয়। নিজের নিজের 
অসৌভাগ্যের. ও অপগতির পরিচয় দিয়া থাকেন । বিশেষতঃ শান্ত্রষতে 
কলিকালে সম্থান্ধণ অল্প। সেই অল্প ভাগই বৈষ্ণব। ব্রাঙ্গণ যে সময়ে বেদ 
মাতা বৈষণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব |. 

কাল দোষ বশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষা দ্ধার৷ বৈষুবত! পরিত্যাগ করেন। 

অতএব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন ন|। 

স্তা। নীচ জাতির মধো অধিকাংশই কেন বৈষ্ণব ধর্ম স্বীকার করে? 
বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই । নীচ জাতির মধো অনেকে 

দৈন্ঠ শ্বীকার করায় বৈষ্ণব দিগের দয়ার পাত্র হন।. বৈষ্ণব কৃপা ব্যতিত 

বৈষ্ণব হওয়। যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে টৈনু। হয় 
না। হ্ুতরাং বৈষ্ণব রূপা সে সকল লোকের পক্ষে ছুল্প'ভ। 

হ্যা। এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছ! করি না। আপনি দেখিতেছি ক্রমশঃ 

কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠিন কথ! আছে, তাহাই বলিবেন। 
রাক্ষসাঃ কলিমা শ্রিত্য জায়স্তে ব্রহ্ম যোনিষু ইত্যাদি শান্তর বাকা শুনিলে আমাদের 

মনে বড় ছুঃখ হয়| এইজন্য আর ও সব কথ। উঠাইব না। এখন বলুন 

আপনার! অপার জ্ঞান সমুদ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর স্বামীকে কেন আদর করেন ন! ? 

৮পবৈ। এ কথা কেন বলেন ? আমরা শ্রীশঙ্কর স্বামীকে প্রমন্মহাদেবের অবতার 

বলিয়। জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে আচার্য বলিয়! 'সম্মান করিবার পিক্ষ। 
দিয়াছেন। আমরা কেবল তাহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার করি লা। মায়". 
বাদ বেদোদিত ধর্ম নয়। ইহা! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আহ্ুরিক প্রবৃত্তির লোক- 
দিগকে যত স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের আজ্ঞায় বেদ, বেদাত্ত, | 
গীতাদির র্ধাত্্র করিয়৷ আচার্য্য অহৈত বাদ এু্িকাশ করিয়াছেন। '্ভাছাতে 
আচার্ষোর দোষ কি, যে তাহাকে নিন্দ। কর! যাইবে? বুদ্ধদেব ও তগবদবতার। 
তিনি বেদ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বিয়া ফোন্ আর্ধ্যসস্তান 

তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন ? যদি বলেন শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ 
কার্য হুন্দর নগ্ন, কেন না ইহাতে বৈষমা দোষ হইয়া পড়ে । তবে তহত্তরে আমরা 

এই.কথা বুলি যে বিশ্বপাতা ভগবান ও তাহার কর্ম সচিব শ্রীমহাদের সর্বজ্ঞ ও 
সর্ব মঙ্গল ময়। তাহাদের বৈষম্য দোষ হুইতে পারে,না। তাহাদের কারের 
গ্ভীতবাথ ক্ষুত্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করে). থে বিষয়ে 
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মানবের চিন্তা শক্তি যাইতে পারে না, দে কথা উত্থাপন করিয়! ঈশ্বরের এরূপ 

কাধ্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত এমন কথা বগ| স্ুবিজ্ঞ লোকের 

পক্ষে উচিত নয়। আস্মুরিক শ্বভাব ব্যক্তিদিগকে . নায়াধাদে আবদ্ধ রাখার থে 
কি প্রয়োজন তাহা সেই সব্ধ নিয়স্ত। পরমেশ্বরই জানেন। জীব স্থষ্টি করা ও 
প্রলয়ে সর্ব জীবের ধবংশ করার যে কি প্রয়োজন তাহা আমাদের” জানার উপায় 
নাই। সমুদাই ভগবল্লীলা। ধাহারা ভগবৎ পরায়ণ তাহার! তগবল্লীলা শরবণেই 

আনন্দ লাভ করেন | তাহাতে বিতক্ক করেন ন1। 

হ্যা । ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বৈদাস্ত ও গীতা বিরু্ তাহ আপনার! 

কেন বলেন? 

বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্গুলি ও বেদাস্ত ুত্রগুলি ভাল করিয়া! বিচার 

করিয়া থাকেন তবে বলুন কোন্ মন্ত্র ও কোন্ সুত্রে মায়াবাদ পাওয়া যায়? 

আমি সেই সকল মন্ত্র ও হুজের যথাথ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদ 

মন্ত্রে মায়াবাদের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ 

অতি অল্লক্ষণেই দুর হয়। 

ন্। ভাই! আমার উপনিষদ? ও বেদাস্ত শৃত্র পড়া নাই। আমরা ন্যায় 
শাস্ত্রের কথ! হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে 

পারি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীত। কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্ত তাহাতে 

বিশেষ প্রবেশ নাই। আমি কাষে কামেই এখানে নিরস্ত হইলাম । ভাল আর 

একট। কথ! জিজ্ঞাস! করি। আপনি বড় পঞ্ডিত। ভাল করিয়! বুঝাইয়৷ দিবেন । 

বৈষণবগণ বিষুপ্রসাদ্দ ব্যতীত অন্যান্ত. দেব. দেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ করেন। | 

বৈ") আমি পঙ্ডিত নষ্ট নিতান্ত মূর্খ। হী বি তাহা এ 
পরমহংস গুরুদেবের রুপা বলে, ইহাই জানিবেন। শ্াক্্রংআপার। কেহই 
সকল শান্তর পড়েন নাই। গুরুদেব শান্তর লগুব্র মন্থন করিয়া যে সায় অর্পণ 
করিয়াছেন তাহাই সর্বশাস্ত্র সম্মত বলিয়া জানি । আপনার প্রশ্নের উত্তর এই 
বৈষণবগণ অপর দেবদেবীর প্রলাদে অশ্রদ্বী করেন না।. শ্রীক্ুফ একমাত্র 

গরমের । অন্তান্ত দেবদেবী তাহার অধিক্কত ভক্ত। ভক্ত গ্রমাদে শ্রদ্ধা 

ব্যতীত বৈষ্বের অশ্রদ্ধ! নাই। ভক্তপ্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধ ভক্তি 'জাভ হয়। 

. তক্তধিগের পদরজ, ভক্ষদিগের চরণামূত ও ভক্তদিগের অধরামূত এই -তিলটী' 
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পরম উপাদেয় বস্তু । মুল কথ! এই যেমায়াবাদী যে, ডাই পুজা. করুন ও. 
অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদ নিষ্ঠা দোষে সে দেবতা দে পুজ! 
ও থাগ্তরব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিতে পারি। অন্যদেব পুজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তীহাদের প্রদত্ত 
দেব প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তি দেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন 
গুদ্ধবৈষণব যদি কৃষ্ণাপ্পিত গ্রসাদার অন্ত দেব দেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় 
আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাহার প্রদাদ ও 
বৈষ্ণব জীব মাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। আরে! দেখুন, শান্তর আজ্ঞাই 

খখবলবান। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে যোগাভ্যাসী বাক্তি কোন দেবতার 
প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইস্ঘাতে এ কথ বলা যাইতে পারে না যে যোগাভ্যাসী 
ব্যক্তি, অন্য দেবতাদের প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগ কাধ্যে প্রসাদ পরিত্যাগ 
করিলে একাত্ত ধ্যানের উপকার হয়। তন্্রপ ভক্তি সাধনে উপাস্ত দেব ব্াতীত 
অন্ত দেবের প্রসাদাদি লইলে অনগ্ত ভাক্ত সাধিত হয় না। ইহাতে অন্ত দেব 
দেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রন্ধা। করে, এরূপ নয়। শাস্ত্র আজ্ঞামতে আপন 

আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্র করে, এইমাত্র জানিবেন। 

ন্তা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনার! কেন শান্তর সম্মত" যজ্ঞ পঞ্ড 

বধে আপত্তি করেন? | 

বৈ। পণ্ড বধ কর! শাস্ত্রের তাৎপধ্য নয়। “ম! হিংস্যাৎ সর্বানি ভৃতানিশ 
এই বেদ বাক্যের দ্বারা পণ্ড হিংসার নিষেধ হইতেছে। মানব স্বভাব যে পর্যন্ত 

 তামসিক ও রাজনিক থাকে, যে পর্যন্ত স্বভাবতই মানব স্ত্রী সঙ্গ লিগ্গা আমিঘ 

ভোজন ও আসব সেবাতে রত থাকে। তাহাদের পক্ষে তত্তৎ কার্ধ্যে বেদের 
আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্য এই যে, যে পর্ধাস্ত মানবগণ সাত্বিক 

হইয়। পণ্ডবধ, ভ্ত্রীল্গ লালস! ও আসব দেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই 
সেই প্রবৃত্তি খর্ব করিবার উপায় স্বরূপ বিবাহের বার! বসত্ীন, যক্তে পণ্ড হুনন 

এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে গ্্রা পান করুক। ধর উপায় হারা প্রবৃত্তি 

সন্কোচিত হইলে ক্রমশঃ এ সকল ক্রিয়। হইতে নিবৃত্ত হইবে। বেদের এইমা 
তাৎপধ্য । পণ্ড বধ কর বেদের আদেশ নয়, যথা ১ ৮ 

লোকে ব্যবায়ামি মগ্ঠ সেব! নিভ্যান্ত জস্তোনহি তত্র চোরা । 

এরা স্বেধু বিবাহ খঞ্জ ্থুরাগ্রহৈ রাড নিরৃত্িরিষ্॥ ॥ 



১৩৪ ++... জৈব ধন । . 

বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত ষে তামসিক রাঁজসিক লোকের! যে পশ্ত 
হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্বিক ব্যক্তির এ কাধ 
কর্তব্য নয়। জীব হিংস! পণুবৃত্তি থা শ্রানারদ বাক্যে ১- 

। অহন্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং। 
লন তত্র মহতাং জীবে! জীবন্ত জীবনং ॥ 

ম্গবাক্য যথা ১-_ 

প্রবৃত্তি রেষ! ভূতানাং নিরতবিস্ত মাফল! ॥ 

হ্য।। ভাল, পিতৃখণ পরিশোধের জন্ত-যে শ্রান্ধাদি করা যায় তাহাতে বৈষ্ঃব 

কেন আপত্তি করেন? 

বৈ। বর্মপর ব্যক্তিগণ যে কর্্মকাতীয় শ্রান্ধ করেন তাহাতে বৈষ্ণচবের কোন 

আপত্বি নাই। শাস্ত্র এই কথ! মাত্র বলেন ;-- 

দেবধি ভঁতাপ্ত নণাং পিতণীং ন কিছ্করো নায়মূলী চ রাজন্। 

সর্বাত্সন! ঘঃ শরণং শরণ্যং গতে। মুকুনদং পরিস্ৃত্য কর্কং ॥ 

অর্থাৎ ধাহার! সর্বশ্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাহারা কমর 

দেব, খষি ভূত, আগর, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিছ্বর নন অর্থাৎ তাহারা শরণাগতি 

দার! তাহাদের খণ পরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে 

পিতৃখণ পরিশোধের জন্য কর্মনকা্ভীয় শ্রান্ধ নাই। ভগবত পুজা! করিয়া 

পিতৃদ্দোককে প্রসাদ অর্পণপুর্বক শ্বগণের সহিত প্রলাদ সেবন করাই তাহাদের 

পক্ষে ৰিধি। 

স্তা। এ শবস্থা ও অধিকার কোন সময় হইতে ধরা যায়? 

বৈ। হরিকথ! ও হরিনামে যে দিবস হইতে শর হর, সেই দিবস হইতে 
বৈষবের এই অধিকার জন্মে যথ] ্ 

তাবৎ কর্ধাণি কুব্বীত ন নির্বিগ্েত বাবা, ূ 

মৎকথা।প্রবপাদৌ ক শ্রদ্ধা যাবক্জায়তে | | 
, কা আমি বড় আনন্দিত হইলাম।. ' পাণ্ডিত্য ও; “হুক বিচার দেখিয়া 

বৈষ্কবধর্মে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি ছুখলাভ করিলাম। হরির | 
"আর কেন বিতর্ক! ইহার! মহামছোপাধ্যার পণিত।. শান্ত বিচারে বিশেষ, 

টু । আমাদের ব্যবস! রক্ষার জন্ত যাহাই বলি প্রানিমাই পাথগুতের ভ্তার যশস্থী 
পণ্ডিত .ও বুবৈষচব আর বঙ্গ ভূমিতে বা ভারতে জন্মিযাছেন কি ন! সন্দেহ ) 



একাদশ অধ্যায়। ... . ১৩৫. 

অন্ত চ রা পার হই বেলা অবসান হইল |. “রি বোল, হর বোল রর 

বলির স্তায়রত্ের দল চলিলেন; | বৈষবগ ভয় শচীননদন বলিয়া রঃ ঠা. করিত 
লাখিলেন। 

একাদশ অধ্যায়। । 

নিতাম ও ব্যুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌঁতলিকা । 
ভাগীরথীর পচ্চিমভীরে কুলিয়া পাহাড়পুরগ্রাম।. শ্রীনবন্ীগের অন্তর্গত 

কোণ স্বীপের মধ্যে এ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্্রীমগ্ঙ্াপ্রভূর সময়ে তর্থায় 
গ্ীমাধবদান চট্টোপাধ্যায় তন্ত নামান্তর ছকাড় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

বিশেষ সন্মান ও প্রাহুর্ভাব ছিল। ছকড়ি চটের পুত্র শ্রী বংশীবদনানন। ঠাকুর । 
মহাপ্রভুর কৃপায় শ্ীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভৃত। জন্মিধাছিল | শ্রীকুফের 

শীর অবতার বলিয়া তাহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষুঃপ্রিয়া 
মাতার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়! গ্রভু বংশীবদন বিখাত ছিলেন। ীশরিগ্কাজীর | 

অনর্শনে শ্রীমু্তির দেব শ্রীমায়াপুর হইনে প্রভুবংশী কুলিয়৷ পাছাড়পুরে আনিয়া- 

ছিলেন। তাহার বংশধরগণ যে দময়ে শ্রীজান্বীমাতা ঠাকুরাণীর কূপাবলঘ্বনপূর্ব্বক 

শ্রীপাঠ বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন. মালঞ্চবানী সেখারেতদিগের হস্তে 

জীমুর্তিসেবা কুলিয়! গ্রামেই রছিল। 

প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। কলির গ্রামের বহতর 

. পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গ! গ্রভৃতি কতিপন্স প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিনাডাঙ্গার কোন 

ভক্ত বণিক্ক কুলিয়! পাহাড়পুরের ্রীমন্দিরে একটা পারমাথিক মছোৎমব 
করিয়াছিলেন।' বহুতর ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত ও যোলাক্রোশ নবন্বীপস্থিত স্মন্ত, বৈঞব 

বুদ সেই মহোৎসবে আহত। মহোৎসবের” দিনে, সর্ব দিক হঈতে বৈষ্ণব 
সকল আমিতেছেন।? শ্রীনৃসিংহদেব পল্লী হইতে ্রীশটীন্ত দাস গুভূতি জীমায়াপুর 

হইতে গোরাটাদ দাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীবিবপুফরণী হইতে শ্রীনার়ায়ণ দাদ 
বাবাজী প্রসূতি, শ্রীমোদপ্রমের প্রসিদ্ধ নরহরি দাস প্রসৃতি শ্রীগোক্রম হইতে 

ভ্ীপরমহংস বাবাছ্ী ও প্রবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, শ্ীসমুদ্রগড় হইতে প্রীশচীনন্দন দাস 

্ ্রস্থৃতি আসিতে 'লাগিলেন। ললাটে শ্রীহরিমন্দিরা, গলদেশে তুলসীমাল! ও 
(সর্বাঙ্গে গৌর নিত্যাননের মুদ্রা উঞ্জপিত হইভেছিল 1 সকলেই হস্তে | 



১৩৬. জৈব ধরা । 

হিনামের মাল! কেছ কেহ উচো্বে প্হরে ক জরে রক ক কফ হয়ে হয়ে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” ॥ এই মহ্থামন্্র গান করিতেছেন । 

কেহ কেহ করতাল বাগ্ের সছিত “ সংকীর্তন মাঝে নাচে গোরা 

বিনোদিয়া” গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা “শ্রীকফণচৈত 
প্রভু নিতানন্দ। শ্রীমন্বৈত গদাধর শ্ীবাসাদি ভক্তবৃন্দ।* এই কথা বলিয়! 
নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর, ধারা । . কাহার ও 
কাহার ও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে। কেহ কেছ, আকুতিপুর্ঘিক ক্রন্দন রুরিতে 

করিতে বলিতেছেন ; হা গৌরফিশোর! তোমার নবন্বীপের নিত্যলীলা কবে 

আমার নয়ন গোচর হইবে ! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ বাদোর সহিত নাম 

গান করিতে করিতে চলিতেছেন । কুলিয়! নিবাসিনী 'গৌরনাগরীগণ বৈষ্ণব 
দিগের পরম ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছেন ! এইরূপে চণিতে চলিতে: 
বৈষবগণ যখন শ্মন্মহা প্রভৃূয় নাট মন্দিরে উপস্থিত হইপেন। বণিক যজমান 

গলবন্ত্র হইয়া বৈষ্ণবদ্দিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপুর্ধক দৈগ্ভ প্রকাশ 

করিতে লাগিলেন। বৈষ্কবগণ নাট মন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন সেবায়েতগণ 

প্রসাদদী মাল আনিয়! তাহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 

শ্রীচৈতন্তমঙ্গল গান হইতে লাগিল অমুতময়ী চৈতন্তলীল! শ্রবণ করিতে 
করিতে বৈষ্ণবদিগ্নের নানাগ্রকার সাত্বিক বিকার. হইতে লাগিল। যখন 
সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্প ছিলেন, সেই সময় একটা প্রতিহারী আসিয়া 
কর্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহির্মওপে সাতসইক। পরগণার প্রধান মোল্লাসাহেব 

স্বীয় দলবলে আসিন্না বপিয়াছেন; এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবের 

সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষীর় মহান্তগণ সমাগত -পঙ্ডিত 
বারাজীদিগকে দেই কথ! জানাইলেন | জানা ইবামাত্র বৈষ্ণব মণ্ডলীর রসভঙ্গ 
জনিত « এক প্রকার বিবাদ উদর হইল। শ্রীমধ্য ত্বীপের .কৃঝদাস বাবজী মহাপর 
জিজ্ঞাসা করিলেন মোল্পা-দাহেধেরপ্অভিপ্রায় কি 1 কর্তৃপক্ষীয় মোল্লা-সাছেবের 

নিকট হইতে অভিপ্রায় নিয়া বলিলেন মোল্লা-দাছেব পঙ্ডিত বৈবদিগের 

সহিত কোন  পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা কেন । তিনি আরও 

বলিলেন যে মোল্লা-সাহেব মুদলমানদিগের মধ্যে _ অন্ধিতীর পণ্ডিত সর্বদা ধর 

প্রচারে অন্থরজ্ এবং অন্ত ধর্দের প্রতি সাহার, কোন অত্যাচার নাই। ফিলপী- 

সবরের নিকট, তীহার বিশেষ সম্মান আছে |. তিমি আর ও অন্ন. করিলেন 
যেই একটা পণ্ডিত বৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত, শান্ত্রাপাপ. করুন, 



খেত হাতে দি ক: জর “হই সম্ভাবনা বা কিসের টা 

প্রচার হইতে পারে শুনিয় ফ্একটা বৈ্ঃবের মনে মোল্লা- সাহেবের সহিত (কপোপ-.. 

কন করিতে বামনা জন্মিল: পরস্পর 'কধোপক খনের, শেষে এই স্থির হইল 
যেীমারাপুয়ের গোয়াটাদ দাস পতিত বাবাজী ও প্রীগোক্রমের বৈব: দাস. 
পণ্ডিত বাবাজী ও. ভঙ, নগরের প্রেমদাস বাবাজী এবং চম্পাহট্টের কলিপারন বাস, 

বাবাজী, ইস্টার. মোল্লাজীর সহিত আলাপ, করিবেন. এবং. আর. সকলেই 

 শ্রীচৈতন্তমঙ্গল গীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাবেন তখন উক্ত বাবাজী তুর 

জয় নিত্যানন। বলিয়া বহিম'গুপে মহাস্তের সহিত যান্র। করিলেন। বহিমুপ্ী . 
প্রশস্ত । অশ্বখচ্ছায়ায় নিগ্ধ। বৈষ্ণবগণের আগমন দর্শন করিয়। মোলা্জী স্বীয় 
দলে সম্মানপুর্বধক সাহাদিগকে অভাথনা করিলেন। বৈষ্ণব্গণ গর্ব জীবকে রা 

কষ্দাস জানিরা মোল্লাদিগের হদয়স্থিত বাহ্থদেবকে দণ্ডবৎ করিয় পৃথক 
আসনে বফিলেন। তখন একটা অপূর্ব শোভ| হইল। একদিকে প্রার পঞ্চাশটা 
শ্বেত শ্বশ্ত মুসলমান পত্তিত সজ্জীভৃত হইয়! বলিয়া আছেন । তীহাদের পশ্চান্তাগে ্ 

কয়েকটা সঙ্জীভূত (ঘোটক বাধা রহিয়াছে । আর একদিকে চারিজন দিধ্য দর্শন .. 
ধারী বৈষ্ণব বিনীতত্তাবে বদিয়াছেন.। তাহাদের পশ্চান্তাগে বহুতর হিন্দু বিশেষ 
ওন্ুক্যের সহিত 'ক্রমে আলিয়। বসিতেছেন। পণ্ডিত গোরা, প্রথমেই... 

বলিলেন, মছোদয়গণ ! আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে কি জন্ত শ্মরণ, করিয়]... 
ছেন।, |: মোল্লা! বদরুদ্দীন লাহেব হিনয়ের সহিত কহিলেন, আপনার! আমাদের 
সেলাম শ্রহণ করুন্। আমর! কএকটী কথা আপনাদিগকে ছিজ্ঞাসা করিব. 
বিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত গোরা্টাদ কঠিলেন, আমর! কিবা জানি যে... 

 আপনাদিগের পান্তিতয পূর্ন প্রশ্নের উত্তর করিব । বদরু্দীনসাহেব একটু :. 
অগ্রসর. হইয়'বলিলেন,-_হে ভাইগণ ! হিন্দু সমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর. : 
পুরা চপিক্সা সপিতেছে। আমর! শ্রকোরাণ আরিফে দেখিতেছি থে. আল্লা মক. 

ই ছ নয়. তিনি নিরাকার। তাহার প্রতিমা তু পুজা করিলে: .কপরাধ রি 

হইয়া পড়ে |. আমি এ বিষ সন্দিহান হইয়া! অনেক ত্রাক্ষণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা. 

কিযাছি? ভাহারা বলেন, থে আস্তা নিয়াকার বটে কিন্তু নিরাকার বস্তর চিন্তা টি 
. হতে পরে না. বিষ. একটা কল্পিত আকারে আল্লাকে খ্যান করিয়া পুঙ্জা, 

| করিতে হ্যা. আমরা এই কথার হুখলান্ত করিতে, পারি, না 1. কেন, নাক্মিত 
আকার সরতান নির্মিত, তাহাকে ব্যত বলে 1. সেই যুক্ত গা! নিতান্ত নিষিদ্ধ ৷ : $ 

ও ত্র আলাকে সন্তোষ কর! দুরে থাকুক তাহার নিকষ হইতে দণ্ড পাইবার 

১৯৮, 



ৃ রঃ বগা সে হ্য়। আমরা বাহ, আপনাদের অিভারি চার,  চৈতসবেখ 

রি হিনদুধর্মুকে নির্দোষ, করিয়াছেন ব্তথাপি তীহায মতে বুতগরন্তি অথাৎ | 

. ভুতপুজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈাবদিগের নিকট, 'জানিতে চাই 
যে এত শাস্ত্র বিচার করিয়া আপনার কেন চা "পারা | 

করিলেন ন!। . ৪ ১ 

মোল্লাজীর প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ মনে মনে হস্ত ফরিগেন) ক 
প্রকান্তে কহিলেন, পঙ্ডিত বাবাজী মহাশয় আপনি ইহার সত্তর দিন বে: 

: আজ্ঞা বলি পত্তিত গোরা্টাদ বলিতেছেন র্ 
আপনারা যাহাকে আল্লা বলিয়া বলেন তাহাকে আমরা ভগবান রি 

পরমেশ্বর একই পদা্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক 
পৃথক নামে উক্ত। মুল বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সর্ধভাব ব্যক্ত 
করে তাহা বিশেষ আদরণীয়। .এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্যা 

. রই সফল নাম হইতে তগবান এই নামটার' নিশেষ আদর করি। যাহা 
হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই সেই পদা্থত আল্লা । অতি বৃহৎ এই ভাবটাকেই 
আমর! পরম ভাব, বলিতে পারি ন1। যে তাবে. অধিকতর চমৎকারিতা, মেই 
তাবই বিশেষ আদরণীয় । . অতি বুহৎ বলিলে একগ্রকার চমৎকারিতা হয়) 

কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি হুল, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা 

আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎকারিতার সীম! হল ন| | ভগবান এই 

শব্দে মানব চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে মে সকলই একত্রীভূত 
হুইয়াছে। সমগ্র পরশবধ্য অধধাৎ বৃহত্তার সীমা ও হুক্মতার সীম! ভগবানের 

একটা লক্ষণ | সর্বপত্তিম্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ । মানব বুদ্ধিতে যাহ! 
.. ক্ঘটনীয় তাহা তাহার অভিন্তয পক্ভির অধীন । তাহার অচিত্ত্য-শক্তিতে তিনি 
-: 'ঝুগপৎ মিরাকার ও সাকার।৬ সাকার হইতে পারেন ন এ কথা' বলিলে 
7 তাহার অমিস্তা-পক্তি অর্ুীকার করা হয় । সেই শক্তিজ্রমে ভজগখের নিকট 

রি তিনি, নিত্য লীলা মুণ্তিময়। আল্লা বা ত্রন্ধ পরমাত্ম. কেরা: নিরাকার. বলিয়া 

রে (বিশেষ চমৎকারিতা। শুন্য। ভগবান লর্বদা মঙ্গলযয় ছা যশ পূর্ণ। ক্মতএব 

... কাহার নীল! অনুভমী ৷ ভগবান সৌন্দধ্য পূর্ব সমস্ত জীবগণ অপ্রারত অন 
এ্ীহাকে হু পুরুষ দেখিয়া থাকেন: গগরান: সের জান অর্থাৎ বিশুদ্ধ পুরণ, 

চিত্থরুপ, জড়াতীত বত) কাহার ভিতর; ১০ বর ডাকার ্ীযুষ্ঠি। ১ বা ভুত 
হলের কতীতি। ভগবান. গফবের কর্তা হইমাও সত ও নিলেপ। এরই ছঞটা. 



| ক গা রা লাফিত। রে ভগবানের হট প্রক্াশ অর্থাৎ ব্থরকাশ ও 
মাধুধাপ্রকাণ (মাধ শঁকাপই জীবের গঠন বন্ধ, তাছাই আঁমাদিণের -হুময়নাথ . 

| চক বা জি . বানের কমিত বৃ রা বাৎপরপ্ত বা তত পুজা বলিলে | 
০ ০ 

(১৯ ন্ 

কা নে ্  অতএব বৈ! বুৎপরসথ হয় না। কোন, পুদ্ধকে। টা 

বাৎপরস্থ নিষেধ করিলেই থে তীহ। নিধিদ্ধ হইবে এমন নয়, যে ব্যজি। পুজা 
করে তাহার হৃদয় নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। : তাহার হৃদ যতদুর: 
বাবা ভুতের সংসর্ের অতীত হইতে পারে ততদুরই সে শুদ্ধ বিগ্রহ পুজা, করিতে, 

সক্ষম হয়। আপনি মোল্লা-াহেব পরম পণ্ডিত আপনার: হায় দুভাভীত ; 
হইতে পারে কিন্তু আপনার যে সকল অপিত চেলা আছে তাহাদের হৃদক়-কি' 
বত চিন্তা শৃগ্ত হইয়াছে? যতদুর ব্যুৎ চিন্তা আছে তাহারা ততদুর বু পুজা করিনা 
থাকে। মুখে নিরাকার, বলে ভিতরে ব্যুৎ চিন্তায় পরিপুর্ণ।, শুদ্ধ বিগ্রহ টা 

পূঙ্|৷ সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারী ব্যক্তি গত, অর্থাৎ, 

ধাহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে তিনিই, বত. চিন্তার আতিব্রম ূ  

করিতে পারেন। পামার বিশেষ অগ্থরোধ যে আপনি এ বিষয়ে, একটু বিশেষ 
চিন করিকা দেখুন । রে 

. মোল্লাসাহের | আমি বিশেষ বিবেচন। করিয়। পিলার যে আপনার / 

ভগবান শব্দে হেনপ ছয় প্রকার টমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন কোরাণ. 
শরিফে আল শব্বেও মেই সকল চমৎকারিতা আছে। আলা শোধ নই ন্. 

ব্হ্ক করিবার খ্যাবস্তক নাই। আল্লাই ভগবান। 
- গগ্নোরাটাদ। ভাল, তাহ। হইলে সেই পরম বস্তুর সৌন্দখ্য, ও. গর বীর. 

কারদেন)। অতএব এই জড় জগৎ ইইত্ে পৃথক চিজ্জগতে তাহার: নুন 

স্বরূপ স্বীকার কর! হ্ই্ল | ইহান্ই আমাদের ইুব্যিহ। 
ই উমালাজী ॥ পরাৎপর বন্তর চিৎহ্বরূপ আবঞ্চু আমাদের ফোরাণে 
জি আছে। তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।, কিন্তু সেই: চিতাপের 

প্রতিমুন্ধি করিতে, খেলে জড় শ্বরূপ হইয়। গড়ে?  তাহাকেই আমরা; ঝা বলি). 

| যা রঃ করিলে পরাশপরের পুজা হয় না). & সম্বন্ধে আপনাদের যে বিচার 

আছে ।- বত ডকদিগের, পক্ষে কট 4 বন্ত.অধাং €. ছি, ভুত জাত: 



এ টি, . উপ খা 

বস্তুকে পুছ। যা বিধান না 1 ঘা; এ 8. টু + | ১ 

| য্াত্ববদ্ধিঃ কণপে ভিধাতৃকে মা 

 স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম উজাধীঃ। 
যত্রীথবৃদ্ধিঃ সলিলে ন কহ্িটিজ, 
জনেত্বভিজ্ঞেযু সএব গোখরঃ ॥ 

পভৃতেজযা মাস্তি ভূতানি” ইত্যাদি দিদ্ধান্ত বাকো ভূতপুজার অগ্রতিষঠা্. 

দেখা যায় । কিন্তু উহাতে একটী বিশেষ কথা আছে | মানব সকল ভ্তান ও 

সংস্কারের তারতমা ক্রমে অধিকার ভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিনা 
ভাব বুঝিয়াছেন তিনিই. কেবল চিন্মন্ন বিশ্রীহ উপাননায় সক্ষম। দে বিষয়ে 

হার! যতদূর নিয়ে আছেন, কাহার ততদুর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যান্ত 

নিযাধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না । তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে 

ধ্যান করেন, তখন জড়গুণ সমষ্টি একটী মুষ্তি কাজে কাজেই কল্পনা করিয়া থাকেন। 
ুগনয়ী মৃর্তিকে ঈশ্বর মৃষ্ঠি মনে করা যে রূপ, মানসে জড়মরী মৃষ্টির ধ্যান করাও 

 সেইরূপ। অভএব, সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপুজা শুভকর। বস্ততঃ 

গ্তিমাপুজ। না থাকিলে সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয় । সাঁধারণ জীব যখন 

ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়। তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া 

গড়ে। যে সকল ধর্দে প্রতিমা পুজা নাই সে ধর্থাশ্রয়ী নিম্াধিকারী বাক্তি 

মিত্তাস্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর পরাজুখ। অতএব, প্রতিমা পুজা মানব ধর্মের তিত্তিমূল। 

'মহাজনগণ বিশ্তদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মুর্তি দেখিয়াছেন, তাহার! তক্তিপৃত 

চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময় মুর্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত 

বড় জগতের প্রতি প্রদারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎ শ্বরাপর প্রতিফলন, 
: অন্ধিভ হুর। ভগবত ্রীমুষ্তি এটরূপে মফাজন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা 
ুইয়াছেন। সেই প্রতিমাই "উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিনা বিগ্রছ | 
্ মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মর্ম বিগ্রহ এবং নিয়াধিকায়ীর পক্ষে প্রথমতঃ জাড়ময় 

পি পন 

গ্রহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিগবন বিগরহ্ের ভয় হয । 
অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে ্রবিগ্রহথের- প্রতিমা ভজনীয়। করিত তর ৰ 
2 পুজার আবশ্যকত! নাই, কিন্তু নিত্য তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্জলময় বৈধব- 

 দিগের মধোও এইরূপ ভরিবিধ অধিকারী : পক্ষে প্রতিমা পুজা বাবস্থাপিত হইয়াছে রী 

ইছাতে. কোনও ঘোষ, নাই। কেন লা, | এই, বযবস্থাতেই জীবের উত্তর 
. মু আছে,খা- 110 | 
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. হথা হথাত! পরিসজাতেহমী | 
| মৎপুণাগাখা শ্রবপাতিধানৈঃ ॥ . 

থা তথা পশ্ততি বন্ত সুক্ং 

 চক্ষ্যতৈবাঞজন সম্প্রযুক্তম | 

[শ্রীমন্তাগবতে, ১১ স্ব, ১৫অ, ২৬ শ্লোক 

জীখাযা এই জগতে জড় মনে আবুত। আত্মা আপনাকে দানিতে অক্ষম 

এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সক্ষম ভন না। শ্রবণ, কার্তনরূপ ভক্তি বিধান. 

দ্বার ভ্রমণ? আত্মার বল বৃদ্ধি হয়। বল বৃদ্ধি হইলে জড় বন্ধন শিখিল হয | জড় 

বন্ধন [শিথিল যতদুর হয়, ততদুর আত্মার শ্বী্ বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং ৰ | 

সাক্ষাৎ দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রিম উন্নতি লাভ করিতে পাকে ; কেহ কে বলেন যে 

ন্অতদৃ বস্ত দুর করিয়া তত লাভের চেষ্টা করিবে | ইহাকে শু জ্ঞানালোচন। 
বলা যায়। অতদ্বস্ত পরিত্যাগ করিতে বন্ধ জীবের শক্তি কোথায়? 

কারার্গারে যে বন্ধ আছে, সে কি শ্বং মুক্ত হু্টবার বাসন। করিলে হুইতে পারে? 
যে অপরাধে বন্ধ তইয়াছে সেই অপরাধ ক্ষর করাই তাৎপর্য । জীধাঙ্মা যে 

ভগবানের নিত্য দাস, তাহ! ভুলির। যাওয়াই মূল অপরাধ প্রথমে থে 
কোন গতিকেই হস্টক একটু ঈশ্বরের দিকে হন হইলে জরীমুত্তি দুরশন, লীগ -. 

কথা শ্রবণ, ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব স্বভাব বললাভ কারিতে থাকে । হত বল পায় 

ততই চিৎ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম হয়। শ্রীমুত্তি সেবন ও তৎসম্বন্ধে. শ্রুবপ | 

ফার্ডতনই অতি নিম্াধিকারির একমাত্র উপার। মহাজনগণ এই ই উ্ি 

দেবার ব্যবস্থা! করিয়াছেন। | | 

. মোল্লাজী। জড়বন্ত বার একটা ৃততি কল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান ক্যা 

এবি রি 

-গোরাটাদ, । ছুইই সমান । মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে 

্ ভাহাই জড়। কেন না, সর্ঝ ব্যাণী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের টায় সর্ব যাক 
4 অবস্টই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রদ্ধ চিস্তা করিতেছি, এ কথার কাবগত র্ধোয় 

ৃ উয অবপ্তাই হইবে ।. দেশ কাল জড় বন্ধ । যদ্দি মানস ধ্যানামি দেশ কালের 

-আভীত হইল ন1 তবে জড়াতীত বন্ত কোথাক: পাওয়৷ গেল, 1 মি, জলাদি 

্ তিরক্করপূর্ক দিক দেশীদিতে ঈশ্বর করিত হইল 1 এ. অমস্তই ভূতপূজা। 
.এক্ছড়ে একটা বন্য মাই.) তাছাকে অধলঙ্থন করিলে চিৎ বম গাওয়া যা | 
কের প্রতি বই লেই বত দে বন্ধ ফেধল বাসার নিহিত আছে ॥. 



১৪২... জৈব ধর তে 

বরের নামোচ্চারণ,  শীশাগান ও প্রতিমায় উদ্দীপন পা সে ভাব রিও 

 বলবান হইয়া ভক্তি ভইকা পড়ে). ঈশ্বরের চিননয়ন্বরূপ- কেবল শুদ্ধ ভক্তি রা 
ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কর্ম স্বারা ব্যক্ত হতে পারে না। ৪4 

গোল্লাজি। জড়বস্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক্ | কথিত আছে, সহতান | জীমকে 

জড়ে আবদ্ধ করিবার জনা জড়পুজার ব্যবস্থা ক রিয়া দিয়াছে. অতএব আঁধার 

মতে জড়পুজাটা না করাই ভাল । একই 
গোরাচশাদ । ঈশ্বর অদ্ধিতীয়, তাহার সমস্পঞ্ধী আর কেহ হনাই ॥ জগতে 

যত. কিছু আছে সকলই তাহার স্ষ্ট ও অদীন। অতএব যে কিছু অবলম্বন 
করিয়! তীশ্তার উপাসনা কর যায়, সকল বিষয়েই তীশ্ার পরিতুষ্টি হইতে 

পারে। এমন কোন বন্ধ নাই, যাহাকে উপাদন! করিলে তাহার হিংসা উদয় 

হইবে তিদি পরম মঙ্গলময় । অতএব সয়তান বলিয়! যদ্দি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর 

ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাধ্য করিবার শক্তি নাই | সয়তান কেহ হলেও তীহারই অধীন 
জীব বিশেষ | কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় 

না) কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছ। বিরুদ্ধে কোন কার্ধ্যই জগতে হুইতে পারে না। 
এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে স্থট হইল 

, এ কথা আগ্নি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি জীব মাত্রেই ভগবদ্দাস 

এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বল! যায় কিন্তু এই জ্ঞান ভূলিয়! যাইবার লাম অবিদ্া | 

কোন গতিকে যে সকল জীব সেই অবিদ্ঠা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার! সমস্ত 

পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিরাছেন। বাহার! নিত্য পারদ জীব, তাহাদের 
হৃদয়ে পাপ বীঙ্জ নাই। শরতান বলিয়া একটা অন্তুত ব্যাপার কল্পন! না 

ক্রিয়া, অবিষ্বা ত্বকে ভাল করিয়া বুঝি লওয়া আবস্তক। অতএব, ভৌতিক 
বিষয়ে ঈশ্বরে উপাসনা করিলে কিছু অপরাধ হয় না । নিম্বাধিকারীর পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজন এবং উচ্চার্ধিকারীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদয় ছর। 

আমাদের বিবেচনায় বিগ পুজ। করা ভাল নয়, এ. 'কথাটী একটা বার 
| মা ছার সাপঙ্ছে যুক্তি নাই ও সংশান্ত্র নাই । 
২ মাল্লামী। ্রীমুত্তি পূজা করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশাস্ত হ্ না । 
| উসকে মনে পর্ষদ ভৌতিক ধর্খের সন্কোচ উদয় হয়। 

৯০ জুগ্গারাচদ | পূর্ব পূর্ব ইতিহাদ আলোচনা করিলে আপনার দমে 
রঃ শি পাওয়া মার: অনেকেই নিষ্জাধিকারী হইয়া দি পুজা করিতে আরম. 
 কর্রিয়াছেন।..সৎসন্্: বত তাহাদের উচ্চ ভাব হইতে থাকে তত্ই তাহারা 



কাশ অধ্যার) ৯৪৩ 
আর চিজ ঈপননধি করিয়া প্রেমগাগরে চা হাছন রঃ পার: দিনত 
এই বে, সত্মলই সফলের মুল।  চিন্য় তগবন্তক্ের সঙ্গ হইলে চির জগবস্তাব 
উদয় হয়।' চিন ভগবস্তাব যত উদয় হইতে থাকে, রুহি ভৌতিক ভাব, 
ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়! সৌভাগ্যের ফল। : পক্াস্তরে 'আধ্যেতর 
ধঙ্খে লাধারণে শ্ীমৃত্তির বিরোধী কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন তাস্থাদের মধ্যে 
করজন চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিতর্ক হিংলাতেই তাহাদের দিন র 
যাইতেছে ভগবস্তক্তি তাকার! কবে আনুভব করিলেন ? | 

মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগব্দুজন ভিতরে থাকিলে উপ ডা 
করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর বিড়াল সর্প, লম্পট, পুরুষ ইত্যাদির পুল! 
করিলে কি প্রকারে তগবদ্তুজন হুইতে পারে। পুজ্যপাদ পরগন্থর রঃ 
এন্ধুপ বুাতপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন । 

গোরা্টাদ | মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহারা যতই পাপ: 
করুন ন| কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরম বস্তু ইহ! বিশ্বাস করিয়! জগতের ৷ 
অভ্ুত বস্তু সকলকে নমস্থার করিয়! থাকেন। সুর্য, নদী, পর্কাত বৃহৎ বৃহ 

জন্ত এই সকল বস্তুকে মৃ় জীবগণ ঈশ্বর কৃতজ্ঞতার দ্ধার! উত্তেজিত হইয়া 

শ্ভাবতঃ নমন্ধার করেন। এবং তাহাদের হৃদয়ের কথাও সেই সকল বস্তুর ৃ 

নিকট বলিয়াও আত্ম নিবেদন করেন। চিন্ময় তগবন্তক্তি ও এ প্রকার ভূত 
পুজা বিশেষ পৃথক্ হইলেও সেই সকল মূঢ় জীবের ঈশ্বরের প্রতি কুত্তা" 

্বীকার পুর্বক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ ভাল ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়া 
'দেখিঙ্গে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর ধ্যান 

ও ততগ্রতি নমাজাদি ও শুদ্ধ চিন্ময় ভাব বঞ্জিত, তাহা হইলে বিড়াল 

পুজকাদি হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? আমাদের [বিবেচনায় যে: প্রকারেই ও 

হউক ঈশ্বরে ভাবোদয় ও, ভাবালোচনা করার নিতাসত প্রয়োজন । যদ এ সফল : 

'অধিকারীকে হাস্ত বা তিরস্কার কর৷ যায় তাহা হলে জীবের ক্রমোরতি দ্বার | 

একবারে রুদ্ধ করিয়! দেওয়া হয়। মতবাদ না সাম্প্রদায়িক হ্যা 
পড়েন, তাহাদের উদারতা থাকে না। তাহার! নিজের, উপাসন! প্রকার আঅন্তে 

দেখিতে পান ন। যি তাহাদিগকে হান্ট ও তিরস্কার ফরেন।. এটা তাহাদের রর 
বিশেষ ্য। বি ৃ রঃ রি 

| . ঘোললাবী। তবে: রকি এরূপ বরিতে হইবে যে সফল, বন্ধই বর এ এবং 
রর বাধ কিছ পুজা রা যায় তাহাই ঈশ্বর পুজা । পাপ ধস পুরা করাও ঈশ্বর 
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গোরাটাদ | আমরা সকল বন্তকে রি হলি মা সফল, বত হইতে 
ঈশ্বর এক বন্ত্ব পৃথকৃ। "সকল বন্ত ঈশ্বরের হই ও অধীন 1 সকল বন্তরতেট 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। সম্ধ সুত্রে সকল বস্ততেই ঈশ্বর জিক্ঞাসা হইতে পারে 
সেই সমস্ত বস্তুতে 2ঈশ্বর জিজ্ঞাপা ক্রমে “জিজ্ঞাসাস্থাদনাবধি* এই স্ুতরমতে 

(ক্রমশঃ চিন্ময় বস্তুর আস্বাদন হয়। আপনার! পরম পর্ডিত একটু রুপা করিবা 

উদার ভাব গ্রহণ পূর্বক এ বিষয়টী বিচার করিয়! দেখিবেন। আমরা অকিষ্চন | 

বৈষ্ঞকধ। অধিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাঁদন করি না। আপনি আজ্তা 

করিণে শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল গীত শ্রবণ করিতে পারি। . এ 
মোল্লা্গী এই সব কথ। শ্রধণ করিয়া! কি স্থির করিলেন, তাহ। বুঝ! গেল 

না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের বিচারে সখী হইলাম | 
আর ফোন দিন মাপিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। অগ্য অধিক বেলা হইল 

| স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলিয়া মোল্লামাহেব সদল লইয়! 
 অঙ্বারো হণপূর্ববক সাতসইকা পরগণার দিকে ধাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ 

উল্লাদের সহিত হরিধ্বনি দির! শ্রীঠৈতগ্তম্গল গানে প্রবেশ করিপেন। 

| বং র্ লা জল, 

ছবাদশ অধ্যায় | 

নিত্যধর্ম ও সাধন। 

আগর যত ভীথ আছে তক্মধ্যেশীনবন্ধীপমগ্ল, প্রদীন । নাদের 
কটা উীনবীপ ১৩ জ্রোশ 1/ ১৬ ক্রোশে অষটদল পল্প। পন্সের কর্ণিকার স্বরূপ 
ভীতন্ত্থীপ। অস্ত্ীপের মধাাগ ্ রীমায়াপুর শ্রমায়াপুয়ের উত্তরাংশে হ্রীনীমন্ত্বীপ। 
_জীমন্তবীগে সসীমন্তিনীদেহীর মন্দির ছিপ। মারের উত্তরতাঁগে ব্ষিপুফরী নত 

_ক্ষিণভাগে ব্াহ্মপপু্ধরণী । বিষপু্রতরী ও. স্রাক্ষপপুফরণী; লইয়! যে ভূমি রি 
তাহার না লাধারণে সিমুলিয।বলিত।. অন্ত এব উমবনধীপের উত্তর অংশে 
একান্তে সিযুলির। প্রাঘ। মহা প্রভু লময়ে স্থানটা বছ বছ পর্িতের, বানসথীন 
ছিব -শ্চীদেরীর পিকচাজীনালাখর : চরবর্থী মহাশন উ ত্াধে বাস করিতেন । 
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টা য়ে ব্জনাথ ওটা টন এক ক আপ বাল 
করিতেন ।- পুরী টোল পাঠ. করিয়া: ব্র্ছনাথ অললামিনের মধোই স্যার. | 

পান্ত্রে পার পাতিতা লাভ করিলেন বিষপুষ্করণী, বা্ধপপু্করমী, মায়াপুর, 
গ্রো্রম, মধযবীপ, আত্ঘ্, সমূদ্রগড়, কুলিয়া, পূর্বস্থলী ভূত স্থানে যে সকল 

| প্রসিদ্ধ প্তিত ছিলেন তীহারা সকলেই ব্রজনাধের নুতন নূন ্ায়ের ফাঁকির 

গে ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। যেখানে পণুতগণ সমাছত হম ব্রন্ষনাথ ভার . 
পঞ্চানন, করিমগ্ুলীতে প্চননের স্তায়, সমবেত পঞ্জিতগণকে নৃতন' নুতন তর্ক চা 
উঠায়! জালাতন করিতেন। সেই প্ডিতগণের মধো কোন কঠিন হয়. 
নৈয়ারিক তত্ব শাস্ত্রোক্ত মারণ বিষ্ভার বলে শ্তায় পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার . 
সন্তপ্ন করিলেন । রুদ্রদ্বীপের মেঢ স্থলে শ্বশানবাসী হই! অহরহ মারণ মর জপ রি 
করিতে লাগিলেন । | ূ 

ঘোর অমারস্তা নিশি, সর্বাদিক অন্ধকার হইয়াছে। অর্রাহে ডি ৰ 

চুড়ামণি শ্শান মধ্যবন্তী হইয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগিলেন 1. 

মাত: ! এই কলিকালে তুমিই একমাত্র উপাস্তা। শুনিয়াছি অতি অল্প জপে 

সস্তট হইয় তুমি বরদান করিক্জা থাক । করালবদনি | তোমার দাস বহু কষ্ট 

পায়! বুদিন হইতে তোমার মন্ত্রজপ করিতেছে। একবার রুপা কর। এ 
মা! আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্তু তুমি আমার মা, সমন্ত'দোষ ক্ষমা . 

করিয়া অন্ত সাক্ষাৎকার প্রদান কর । এইরূপ আর্তনাদ করিতে করিতে স্তায়, 
 ছুড়ামণি স্তায় পঞ্চাননের নামে মস্তানৃতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চর্য 
গতি! সেই সময় আকাশটাকে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন করিল । প্রবল বাস. 

 &লিতে লাগিল।  বজ্রুনিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে... 

ঠছ্যাতিক আলোকে কত বিকটাকার ভূত প্রেত দৃষ্টিপথে আমিতে লাগিল? | 

চুড়ায়ণি কারণ যলে সমস্ত স্গায়বীয় শক্তি সধলন পূর্বক বলিলেু, মা! আর 
বিষ, করিবেন ন]। তখন আকাশপথে ধর একটা দৈবধাণী হইল | চিন্তা নাই। 

যায় পঞ্চানন অধিক দিন ন্যায় বিচার করিবেন দ্ধ স্ব্পদিনের মধ্যেই তিনি. 

রিতা পরিত্যাগ ক্করিয়! নিস্তব্ধ হষঈটবেন। ভুমি আর তাহাকে গতিত্খীরূপে 

খাইরে না। এখন-ন্িগ্ধ হয়া ঘরে ধাও । - এই দৈববাণী শ্রবগ' করতঃ চুড়ামণি- ও 

লক হর তন্তরকর্তা, দেধদেব মহাদেবকে রারবার দত, ্ রণীম করতঃ স্বীয় 
পেগ কিনেন মি 2 ্ 
রাখ তার, পঞ্চানন এাথাতি » মর বসে সদিধনী পি হা রা 
8, 



ডিলান. অগোরার ইবেরোনাধাণের | পবনী চার করিয়া বাকেন, . 

: কাপ শিরোষণি থে দীধিতি লিখিযাছেন তাহাতে আনেক দোষ দেখাইয়া, 
স্বতন্ত্র টীর্ঘনী করিতে ল লাগিলেন । বিষয় চিন্তা কিছুমান মাই? পরমা শব 
কখনই কর্ণগ হয় না। হট পট আবচ্ছেদ ধ্যবজ্ছেদ। ইত্যাদি, শা. যোজনা, 

পূর্বক তর্ক স্টি করাই তাহার জীবনের কাধ হয়া পড়িল। শয়নে স্বপনে 
ভোঙ্গনে গ্মনে ভাহার জলীয় হিশেষ, পািব বিশেষ, দ্রব্য কাল এই সফল 
চিত তাহার হৃদয়ে আরঢ ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ত্রজনাথ গঙ্গাতীরে 

গৌহমোখ যৌড়শ পদার্থের বিচার করিতেছেন) এমত সময় একটী নবীন: 

নৈষ়ায়িক আপিয়া বলিল, স্যায় পঞ্চানন মহাশয় আপনি কি নিমাই পণ্ডিতের 
পরমাণু খণ্তন ফাকি গুনিয়াছেন? হ্যায় পঞ্চানন তখন সিংহের স্যার গর্জন 

.পুর্ধক কণ্ছিলেন, নিমাই পঞ্ডিত কে? তুমি কি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে 

বর্তেছ? তাহার ফাঁকি কি তাহ! তুণ্দ বল? নবীন বিদ্ার্থী বলিল যে 
এই নবধীপে কিছুদিন পূর্বে নিমাই পণ্ডিজ নামক একটা মহাপুরুষ স্তায- 
শাস্ত্রের বহুবিধ ফাঁকি রচনা করতঃ কাণভট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়া 

ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেনপ স্তারশীস্থ পারনশী ছিগেল লে সময়ে আর 
, কেন তজ্জণ ছিল না) কিন্তু হ্যারশান্ত্রে পাবুঙ্গত হইয়াও এ্রশান্ত্রকে ভুচ্ছ | 

জ্ঞান করিতেন। কেবল ন্যায়শান্ত্র নয় সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিক়! | 

পরবাজক পদ গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেম। 

এখনকার বৈষ্ণববর্ণ তীহাকে পূর্ণ্রহ্ষ বলিয়া শ্রীগৌরহরি মন্ত্রে তাহার পুজা 

ক্রিয়া ধাকেন। ন্তায় পঞ্চানন মহাশয়! আপনি তীহার ফাঁকি গুলি একবার 

 ব্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। ন্যান্ন পঞ্চানন নিমাই পরত কৃত ফাণাকির মাহাত্মা 

শ্রবণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ, অনুসন্ধানের পর কাহারও কাভার নিকট হইতে 

 ফরেপট ফাকি সংগ্রহ করিলোন॥ মগ্তুযোর স্বভাব এই যে, যে বিষয়ে যাহার 

শ্রদ্ধা তন্থযয়ের অধ্যাপর্কাণকে শ্বভীবতঃ শ্রধ করিয়া থাকেন) । বিশেষ 
বাজ মহাপুরুষপ্দগের প্রতি সাধারণের নাঁনা কারণে শ্রদ্ধা হতে হয় সা 
পরলোক গত মহাজনের কার্যে যানবের অধিক শ্রদ্ধা হয়| তগ্িব্ধল নিমাই 
॥ প্রথিতের ফাাকিগুলি আলোচনা করিয়! তাহার প্রতি স্কা' পঞ্গানমের, চা লা. 
ধা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন হা ভিমাই পতিত! আমি: যদি সে. বর 

জনগণ. করিতাষ তাস্থা হইলে, তোমার, নিকট ফভই, জান: লা কবারিতে, 

শাধিভাম। হা নিযাই পতিত! তুদি একবার আখার হনে প্রবেশ ফর 



স্বাদ অধ্যায় । রঃ ৯৪ 
সুমি পঙ্যাই পূ: ভা না হইলে ক্কি এন্ধপ পূর্ধ তার ফাকি মল 
ভোষার অকিন্ক হইতে বাহির 'হইতে পারিত 1 ভুমি লত্যই গৌর হরি, কেন না। | 
এই সঞ্চল আশ্চর্য কাকি গুষ্টি করিহা অজ্ঞান অন্ধকারকে ধ্বংল করিযাছ।. 
অজ্ঞান: অন্ধাকায় কাল। তুমি গৌর হই সেই কালি) দুর করিযাছ 1: ভূমি 
হরি, কেন লা জগতেয় চিত্ত হরণ করিতে পার! যেন্তায় ফাকি করিয়াছ 
তাহাচ্ছে আমার চিত্ত হরণ করিলে । এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ একটু উদ্মন্ত " 
ভাবে ছে নিমাই পতিত] হে গৌরহরি! দর কর বলিয়া চিৎক্কার করিতে 
লাগিলেন । আমি কবে তোমার মত ফাকি সৃষ্টি করিতে পারিব! কি জানি 

তুমি দয়া করিলে আমার স্থায় শান্ত্রে কতক শক্তি হইতে পারে । 4 
- অরজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন ধাহাকা গৌরহরির পূজ| করিয়া খাবেন 

গাহারা বোধ ভয় মামার স্যার নিমাইয়ের ্ায়-পাতিত্যে আকষ্ট হইগাছেন'।: 
দেখা যাক্ ভাহারা গৌরহরির কি কিন্তায়গ্রন্থ রাখেন? এইবপ. বিচার কিয়া 
শ্রজনাথ গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের নঙ্গ করিরার বাসনা করিলেন। পট 2 
নিমাই পণ্ডিত, গৌরহরি গ্রভৃতি শুদ্ধ ভগবস্নাম বাবস্বার উজার বং 

গৌরভজের সঙ্গ বাসনা, এই ছুইটা কার্ধ্য ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ  ফলোনগুখ 
হুককতি হইর। উঠিল। ব্রজনাথ এখন স্বী়্ পিতামহীর নিকট ভোর করিবার 

সময় লিজ্ঞাস! করেন ঠাকুর মা ! তুমি কি £গীরহরিকে দেখিয়াছিলে। অঙ্জত, 

নাথের পিতামহীর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিবামাত্র তাহার বাল্য জীবন. মনে: 

পড়িল। তিনি বলিলেন আহা ! দে দধুর মুর্তি গৌরাঙ্গরূপ আর কি নয়ন, 

্ গোচর হইবে ? সেব্ধপ দেখিলে কি কেহ আর ঘংসার করিতে পারে? ভিনি ৃ 

যখন হরি নান কীর্তন করিতেন তখন এই নবদীপের পণ্ড শঙ্ষী। কষ, লঙ। পু 

প্রতি প্রেমে নিশ্তন্ধ হইত। সেই ভাব মনে পড়িণে আমাদের চক্ষের জলে 
 বঙ্ছ তালিকা ধায়। ব্রধনাথ জিল্ঞাসা বি, ঠাকুর মা! তুমি কি সাহার 
কোন! গল্প জান ? পিতামহী বলিপেন হা, তিনিুঠাহার পটীমাত্ার সহিত, 

খন. মাতুলালয়ে 'মসিতেন তখন আমাদের কুল বৃজ্ধাগণ তাহাকে শাকায 

ভোঙন। করাইভেন | তিনি শাক ব্যঞ্নকে বড়ই প্রশংসা করিয়া ছোক্ষন 
করিতেন: 1. মেই সময়ে ব্রজনাথের পাত্রে, তনয়. অননী শাক ব্যজন: অর্পণ 
ছিলে বরজনা নৈরারিক নিমাই পত্তিতের পিক. শাক, বলিয়া আমর; করিয়া! 

: বৃতাকসন করিতে লাশিলেন।. পরমাধ, যোধশু্ অজনাখ, সিগাল সন্ধে 

. মিমাইর প্রতি থে কত অনয. হইলেন বলা হর না.  নিমাইকে তাহ 
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লাগিল। নিমাইয়ের নাম গুনিলে সখী হন। 'জর ॥ শচীনবন ধা কেহ ডি ঁ-. 
ক্করিতে আপিলে তাহাকে যত করেন। মান্াপুরস্থ পতিত বাবাজী দি গর নিকট ৰ 

: মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া! গৌরাঙ্গের নাম, শ্রবণ করেন এবং তাহার, খিধ্াঁ 
বিশ্নয় লীল! সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। এইপে ছ্ চারিমাস গত হইল. 

বজনাথ এখন আর এক প্রকার হইয়াছেন। গ্ভার-পাঙিষ্ঠ্য সন্থদ্ধে দিমাইয়ের 
নাম ভাল লাগি এখন সকল কথায় নিমাইকে ভাল লাগে | ন্যায়ের বিষয় 

আর যত্ব করেন না" এখন নৈয়াগিক নিমাই আর তাহার হৃদয়ে স্থান পান 
না। ভক্ত নিমাই তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া! বসিপনাছেন। খোল করতালেয় 
শব্ধ শুনিলে তাহার হদয় নাচিয়া উঠে | শুদ্ধ তক্ক দেখিলে মনে মনে প্রণাম 
করেন। শ্রীনবন্ধীপ ভূমিকে গৌরাজের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া ভক্তি বরেন। 

ব্রজনাথ শিট হুইয়। উঠিগ্লাছেন। তাহার প্রতিৎন্বী পণ্ডিতগণ দেখিল স্কাঁর. 
পঙ্ানন এখন শীতল হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন । ফাঁকির বাণব্ধণ করিয়া 

তাহাদিগকে আর ব্যতিবাস্ত করেন ন1। নৈয়ায়িক চুড়ামণি মনে করিলেন 
ভাছার ই দেবত। ব্রজনাথকে নিক্বর্শ। করিয়াছেন ; এখন নির্বিগ্র | | 

'ব্রজন্াথ একদিন নির্জনে বপিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন যদি 

নিমাইয়ের স্যার নৈয়া়িক নায় পরিত্যাগ করিয়া তক্তিপ্থ অবলম্বন করিতে পারেম, 

তাহা হইলে আমাদের বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? আমি যে পধ্যন্ত স্যায়ের 

ঘোধেতে ছিলাম ততর্দিন এত ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে কখনও মনোনিবেশ 

করিয়! নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। হ্যার শাস্ত্রে আমার যেরূপ আগ্রহ ছিল 

তাহাতে তখন শয়ন ভোজনাদির অবকাশ হইত না। এখন তাহার বিপরীত 
দেখিতেছি। ন্যায় শাস্ত্রের বিষয় ত মনে পড়ে না, ফেব গৌরাঙ্গের . মাম 

মনে পড়ে। বৈষ্ঞব্শণ যে নৃত্য করে, তাহ। দেখিতে- মলোহয় বোধ হয়। 
কিন্তু আমি একজন প্রধান বৈদিক: ভ্রাঙ্মণের সন্তান, .কুলীন এবং “সমাজে 

. লঙ্মানিত। উট ব্যবার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের 

.. প্রবেশ হওয়া! উচিত নয়, কেবল মনে মনে গৌর “ভাক্তি করাই উচিত), 
। জীমায়াপুরে খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গায় ও বৈরাগী ডাক্গায় যে কয়েকটা বৈষ্ণব শাজ্ছন 
. তাহাদের মুখী দেখিলে আমার. হুখবোধ হয়, তন্মধ্যে. উররখুনাখ বাস, 
- বাধানী. ম্হাশক় আমার. চিত্তকে অতস্ত. আক করিসাছেন।. আমার 
অনে। হয় বে দামি সর্বদাই তাহার নিকট, খাকিয়া ক্িশান্র অহ্ণীপ পন করি! 

বেজ বলিয়াছেন, “আত্মা বা অরে অইবাঃ প্রোডিব্টো। মণ্তবো!, নিথিক্যাপি 



. স্বাপশ, অধ্যায়। ) ৯৪৯২ 
ব্ মরে | অসত্য পে, জা শাস্ত্রের চষ্চ হাসা স্বজন, জীভ করার পরাণ রঃ 
থাকিলে শ্রোতথা পে এবং জইব্য শখ আরে! কিছু অধিক বিষয়ের প্র্নোজন 
দেখা হাক্স।' আমি বহুকাল বিতর্কে জীধন অতিবাহিত করিয়াছি, এখন 
ভীগৌররিয় চরণান্থগত হুইতে ইচ্ছা! করি। পন্ধ্যাক় পর ১৪০ দাস খাবা রি পু 

মহাশয়কে দন করাই শ্রে্নঃ। রি 

দিবাবসান সময়ে অংশুমালী আনর্শন প্রায় । মন্দ মন নিক মারুত বহি ৃ ক 

লাগিল। দিগ্দিগস্তর হইতে পক্মীগণ আপন আপন নিদি স্থানে আশ্রয় 

গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ দু একটী নক্ষত্র গগনমগুলে উদয় হইতেছিল। 
এমত সময়ে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে বৈধ্বগণ আরতি কীর্তন আরম করিলেন 
ত্রজনাথ এ সমগ্ধে ধীরে ধীরে হ্রীবাস অঙ্গনের খোল ভাঙা ভাঙ্গায় বকুল বৃক্ষের 
চবুতরার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গোৌরহরির আরতি বার্ন শুনিয়! 1চত 
সুকোমল হুঈটল। বৈষ্ণবগণ কীর্তনান্তে চবুভরার উপর আপিয়! ক্রমে ক্রষে 

উপবিষ্ট হইলেন। বুদ্ধ বুনাথ দাস বাবাজী মহাশয়, জয় শটীনলান ! নয় 

নিত্যানদা ! জয় রূপমনাতন ! জয় দাস গোস্বামী বলিতে বগিতে চতুতরার় 
আসিয়! বসিলেন। বুক্ধ বৈষ্ণবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।' ব্রজনাথ 
সেইসময় তাহাকে প্রণাম না করিয়। থাকিতে পারিলেন না।, ব্রজনাখের- 

মুখী দেখিয়া তাহাকে বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইপেন1 
বলিলেন বাব আপনি ফে? ব্রত্বনাথ উত্তর করিলেন আমি একজন রা 

তত্বপিপান্থ। আপনার নিকট -কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি।. নিকটস্থ 

একটী বৈষঃব ব্রধনাখের পরিচর জানিভেন। তিনি কহিলেন ইনি বর্নাথ 
টারপঞ্চানন ? স্যার শাস্ত্রে ইন্থার তুল্য বিলি আর কেহ নাই৷ আজ. রা 

কাল শতীনদনে ইহার কিছু শ্রদ্ধা হই ব্রজনাথের মাহাত্মা গনি বৃ 
বাষাজী অুনয় পূর্বক 'ক ছিলেন, বাব! ! ভিত, আমরা, মূর্থ আবিঞ্চন। 
তুমি আমার শড়ীনন্দমের ধামবাসী | আমর! তোমাদেই 'স্কপ! পাত্র. আমর]. 

তোমাকে 1ক শিক্ষা দিব? তোমরাকপা করিয়া তোমাদের খৌরাছের কথা 
বলি আমাদিগকে শীতল 'কর। এইরূপণকথা হতে হইতে ক্ষ সফল 
চি নিজ 'কার্ধো টি! গেলেন । দ্ধ বাধাজী ও ব্রজনাখ' 'যহিলেন।-. রি £ 

ভ্রজনীখ লিঙ্গে যাথাধী মহপিয়, আমরা ক্আাতিতে. রাজণ, হাতে 
িলাজ্দানী। | আমাদেরই সপ ১ কাসরার ষ্ভ; নি না হি মা তহ রিয়া 
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৮ টি এ মার একটু প্রা হইয়াছে ছু এ । কথা কিনব কয, উদ 

 শ্রধান্ করুন্। আহি ফপটহাবে আমি নাই। বলুন :লেখি, জীবের লা 
সাধন কি? গ্তারশান্্র পাঠকালে আমি ছবির করিরাছি, থে জীব ঈশ্বর হই 
নিত্য পুথকৃ। ঈশ্বরের কুপাই জীবের মুক্কির কারগ। (ঈখরের পা যাহাতে 

লা্ত করা ধার তাহাই মাধন। সাধন করিয়া হাহা পাওয়া যায় তাহাই সাধ 

আমি ন্তায়শান্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাস! করিয়াছি, সাধ সাধন ফি? কিদ্ধ € 
শান্তর আমাক উত্তর দেয় না; সর্বদা নিশ্তন্ধ থাকে । আপনার! সাধ্য সাধ 

্ন্ধে যাহ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন। | 
শ্রীরখুনাথ দাস বাবাজী মহাহুতব । তিনি বদন ট্রীন্াধাকুডে অবধি, 

হই! উদাস গোস্বামীর চরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন. | প্রতিদিন পরা 

দাস গোস্থামীর মুখে গৌরলীলা শ্রবপ করিতেন । শ্রীরখুনাথ দাস বাবাজী 
শরীকধ্চদাস কবিরাজ মহাশয় ইহার! অনেক সময়ে পরস্পর তত্বালোচন। করি 
যখন যে সন্দেহ উদয় হইত তাহ! ্রীদাস গোল্ামীকে জিজ্ঞাস! করিয়া মিটাই 
লষ্টতেন। এসময়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্ররঘুনাথ দান বাবার্ধীই প্রধান পণও 

. বারাজী ছিলেন |. শ্ীগোত্রমের প্রেমধাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের সি 
ইহার অনেক প্রেমালাপ হত |. শ্রীত্রগনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহলা। 

বলিতে লাগিলেন । ন্যারপঞ্চানন মহাশয়, স্তায়শান্ত্র পড়িক্স। যিলি সাধ্যসাং 
শিষয়ে জিজ্ঞাস করেন তিনিই জগতে ধন্ত। কেন ন৷ স্তার়শান্ত্রের প্রধা 

. উদ্দেস্ত এই যে, বিচার করিয়া! স্যাষ্য বিষয় সংগ্রহ করা হয়। ন্যায়শা 
পড়িয়। ধাহার। কেবল বিতর্ক পর্ধাস্ত ফললা করিয়াছেন তাহাদের স্তা? 

পাঠের অন্তায় ফল হইয়াছে বলিতে হটবে। তাহাদের শ্রম পুশ্রম। তাহাদে 
দীন বৃথ। | যে তত্বকে সাধন করিত পাওয়। যার-তাহাই সাধ্য। ছে 

সাধ বস্তু পাইবার যে উপার'অধীনবীম। করা বায় তাহারই লাম সাধন। মার 
বন্ধ জীবগণ মিজ নিজ ও অধিকান্ব অনুসারে সাধ্য বিষয়কে পথ 

৫ পথ করিয়া দেখেন। বস্ততঃ সাধ্যতত্ব এফ বই ছইন্দয়।, প্রতি ও. আর 
কার ভেদে সাধ্যবস্ত ভিন প্রকার, হইয়াছেন অর্থাৎ তি, সি ও তি, 
- হবাছারা প্রাপক কর্মে আবদ্ধ ও আগকিফ খের হাসান ব্যস কাছা 
“ভুক্তিকে সাধ্য রূলিয়৷ মনে ফরেন । শাস্ত্র. কামধেছ ॥ ১ খনি ফা. পার 

ঃ বাসনা করেন শান্রমধ্যে ছ্থিনি, 'ভাছা। জা ফরের আপ ফিক,  হুখভোগ! 
 স্কা তীয় শাজে .সাধা, বলিয়া সেই সেই ক্মধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছে 



বাশ অধ্যায় ১৫১) 
পরাপঞ্ষিয বগতে হত প্রকার বীর বা আছে, সে. সমস্ত রঙ শাস্ত্রে 
নির্দিট হ্য়াছে।। আই জগতে, আঁপক্চিক দে ধারণ করি জীব ইং উদ 
হুথকে বিশেষ আদর কয়েন। পেই ইঞ্জির সুখের ভোগারতন এই জড় অগৎ। 
জন্ম গ্রঃণ করির়া রণ পর্যন্ত বে. ইন্জর়্খ ভোগ হয় তাঙ্ার দাম এহিক. 
নুখ | অরণান্তে অবস্থাস্তরে যে ইত্রিসধ ভোগ হয়, তাহার নাষ আমুত্রিক 

দুখ। আমুত্িক সুখ বহবিধ ॥ স্বর্গে, ইন্্রদোকে, অপ্গরাদির নৃত্য দর্শন, অমৃত 

ঢোজন, মনানকাননের পুশ্পাদির স্রাখ, ইন্ত্রপুরী ও নন্দনকাননের শোত 

দর্শন, গবর্বদিগের শীত শ্রথণ ও বিতাধরীদিগের সহিত লহবাস এই নকল 
দুখের নাগ স্বর্গীর, হুখ। এই প্রগ্ার জনলোকে কিয়ৎ পরিমাণ দুখের 
বর্ণণ আছে। তপোলোকে ও ব্রহ্ধলাকেও কিছু কিছু ইন্জরিরকুখের বর্ণন 
আছে। তৃলোকের ইন্জ্িরসখ অত্যন্ত স্থল। পর পরলোকে -ইস্ত্রয় সকল ও 
তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ হৃক্ষ, এই মাত্র ভেদে। কিন্তু সমন্তই উত্তিয়হখ। | ইন্টিক- 

নখ বই আর কিছুই নয়। ও সমন্ লোকে চিৎসুখ নাই। চিদীভাস থে 
মনোরূপ লিঙ্গ শরীর তাগত সুখই তথায় বর্থমান। এই সখ স্থখভোগের 
মাম তুক্তি। কর্ধচক্রগত জীবগণ ভুক্তির ন্মাশায় ভুক্তিসাঁধক যে কর্মের 

আশ্রয় করেন তাহাকে হার! সাধন বলেন । স্বর্গগামোহশ্বমেধ' যজেত, অগিষ্টরহু, 
বিশ্বেদেবাবাল, ইন্টাপূর্ত, দর্শপৌর্রমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শান্ত নির্ণীত 

হইয়াছে। ভোগ প্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভূক্তিই সাধ্য। আবার কতকগুলি লোক 
এই সংসার ক্লেশে জালাতন হইদ্ গ্রাপঞ্চিক ভোগায়তন-রূপ চতুদ্দশ লোককে 

তুচ্ছ জানিক়! কর্ণচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসনা করেন। তাহাদের বিচারে 
মুক্তিই একমার্র সাধ্য) ভূক্ষিকে তীহারা বন্ধন মনে করেন।. তাহায়া বলেন, 

বা্কাদের ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাট, তাছারা কর্মমকাওাশ্রয় করিয়া ভুক্তি়াধদ 

করুন্। কিন্তু ক্ষীণে পুণ্য ম্তযালোফংবশস্তি, এই ম্ত্র হইতে নিশ্চয় জানা 

যার হেতুক্ি কখন মিতা নয় অর্থাৎ কষযিতু | যাহা জবস ক্ষয় হ্বে ভাঙা 

প্রাপঞ্চিক, আধ্যাত্মিক নহে। যাহা মিত্য তাহারই রা করা! কর্তব্য! সুক্ধি 

মিতা) অতএব তাহাই জীবের সাধ্য | তাহার জন্য বে বৈরাঙ্যাদি সাধন 
চূষ নির্ীত হইয়াছে, তাহাই দাধন। জানককাতীর শাহ এই প্রকার সাধ্য 
সাধনের বিভা, দেখা বায়। জীব হেয়প 'জধিফার লা করেন, ফামধেছ রূপ 

শীন্ত: মেই অধিকারে উপযোগী ব্যবস্থা দেখাই দেন 1 স্ুক্তিলাত করিয়া জীবের 
বদি লনা থাকে, তাহ, হইলে ঘুরি ভরযসাধা, হয় ছা! “এই জনক প্রা 



১৫২. . জৈব ধর্দ। 

নির্ধযাশ পর্যন্ত রি সীমারৃদ্ধি করেন । বত: ধীব ডি. যেকূপ নিজ 

জীবের সম্বন্ধে অনম্তব। নিতো! নিতানাংস্চেতনো চেতনানাং এই প্রকার 
বোমস্ত্রে জীব সকলের নিত্যত! স্বীকৃত হইয়াছে । নিত্যাবস্তর নির্ধাণগতি 

অসম্ভব । মুক্ত হইয়া জীবের সত্ব! অবস্তা থাকিবে, একপ যাহারা বিশ্বাম করেন, 
তাচার| ভৃক্কিমুক্তিকে 5য়মপাধ্য বলিয়! মনে করেন না। এছ্ইটা অবান্তর সাধা 

বস্ত। সকল কার্যেই লাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্যকে উদ্দেশ করেন, 
তাহাই সাধ্য ; এবং থে কার্যের ত্বারা তাহাই মাধিত হয় তাহাই সাধন। 
বিবেচনা! করিয়া দেখুন, সাধ্য লাধন জীবের পক্ষে একটা শৃঙ্খলময়'তত্ব। যাছ। 
সাধ্য তাহাই তহুত্বর সাধ্যের সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া ও 
শঙ্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায় তাহাই চরমসাধ্য। তাহা আর সাধন 

হয় না। কেন ন। তহুত্তরে আর কিছু সাধ্য নাই । এই সাধা সাধন পর্বরূপ 

শৃঙ্ঘলের বাহু অন্ববন্ধ পার হুইর! ভক্ষিরপ অন্ুবন্ধকে শেষে পাওয়া যায়। 
অত এব ভক্তিই চরম সাধা। যেহেহ ভক্তিই জীবের নিতাসিদ্ধ ভাব। মানব 

জীবনে যত কার্য আছে, সমস্তই সাঁধা সাধন শৃঙ্খলের একটী একটা ন্ুবদ্ধ। 
অনেকগুলি অন্ুবন্ধ ক্রেমে ক্রমে সাধ্য সাধন শৃঙ্খলের কর্ম্মরূপ পর্ধকে নির্মাণ 

করিয়াছে । আবার অনেকগুলি অন্ুবদ্ধ তহত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরূপ পর্ধকে 
নির্মাণ করিয়াছে । জ্ঞানরূপ পর্ষের পরিঙমান্তিতে ভক্তিরূপ পর্দের প্রারস্ত । 

কর্ম পর্যের শেষ উদ্দেন্ত ভুক্তি। জ্ঞান পর্ষের শেষ উন্দেন্ত মুক্তি। ভক্তি 

পর্ষের শেষ উদ্দেন্ত প্রেমভক্তি । জীবের সিদ্ধসত্থ( বিচার করিলে ভক্কষিই সাধন 

ও ভক্কিই সাধা এইরূপ স্থিব'হয়। কর্ণাও জ্ঞানের সাধা ও সাধকত! অবাস্তর 

অর্থাৎ মধাবর্তি অবস্থা, চরমস্পশী অবস্থা নয়। | | 

ব্র্গনাথ। কঃ কং পশ্তেং ইত্যাদি শ্রুতিবাকো, অহং ব্রঙ্গান্মি প্রজ্ঞানং 

বক্ষ, দুত্বমপ্সি প্রভৃতি মহাবাকো, ভক্ত চরমতা। ও সাধ্যতা দেখিতে পাওয়া! 

যায় না৷ অতএব মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিলে দোষ কি হয় ? 
বাবাজী | আনি পূর্বেই বণিয়াছি যে প্রবৃত্তি অনুসারে সাধা ভেদ 

পাওয়া যার। তুক্তিম্পৃহ! যে পর্যান্ত থাকে, সে পর্যাস্ত মুক্তি বলিয়া! একটা তত্ব 

স্বীকৃত হয় না? তদধিকারীর পক্ষে ক্ষয় ন্বর্গকামে। চাতুর্সান্তাং যজেত ইত্যাদি 
'বহ থাক্য আছে । বাবা |-তবে কি যুক্তি কথাটা তাল নয়? কর্থীগণ মুক্তির, অনু- 
পন্ধাম পাঁন না বলিয়া! কি বেদশান্ত্রে মুক্তি উল্লিখিত হয় নাই। ছুই একজন 
ক্বর্থীস্িহি বক্ষম লোকের অন্ত বৈকাগ্য এরং সক্ষম লোকের জন্ত কর্ম এরপ 
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উপদেদ করিয়াছেন ৷ এই সমস্ত বাবস্থা নিষ্লাধিকারীদিগঞকে স্ব স্ব অধিকারে 

নিষ্ঠ। দান করিবার জন্ত লিখিত হইয়াছে। অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ 
হয় ন1। অধিকার নিষ্ঠার সহিত কাধ্য করিলে সেই অধিকারের উপর যে 

অধিকার আছে তাহ! অনায়াসে পাওয়া যায়। অতএব বেদ শাস্ত্রে এরূপ গিট 

উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্ম! নাই । নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। গ্রগতে যত 

জীধ উন্নত হষ্টয়াছে, মকলেই অধিকার নিষ্ঠা অবলঘ্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। 

কর্মাধিকারৈ কর্ধের উপর যে মুক্কিপাধক জ্ঞান তাহা প্রদণিত না হইলেও জ্ঞানা- 

ধিকারে মুক্তির প্রশংস! স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্বাক্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যেন্ধপ কর্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ জ্ঞানাধিকায়ের উপর ভক্ত্য- 

ধিকার। তত্বমসি, অং আঙ্গাশ্মি ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে ব্রন্মনির্বাণের প্রশংসান্থার। 

মুমুক্ষুকে তাহার অধিকারে নিষ্ঠ। প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে.। তাহাতে গুণ 

বই দোষ নাই । তথাপি তাহাই যে চরম তাহা নয়। বেদমন্ত্র সিদ্ধান্তস্থলে 

ভক্তিকে সাধন ও প্রেমভক্তকফে সাধা বলিয়! নিণীত ভইয়াছে। 

আ। মহাবাক্যে কি অবান্তর সাধ্যলাধনের কথা থাকিতে পারে ? 

বা। 'আগনি যেগুলিকে মহাবাকা বলিয়! বলিতেছেন সেগুলি যে মহাবাক্য 

এবং বেদের অন্যান্ত বাকা অপেক্ষা প্রেষ্ঠ এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচাধ্যগণ 
স্বীয় মতের প্রাধান্ত দেখা্টবার জন্ট/ প্র গুলিকে মহাবাক্য বলিয়। লিখিয়াছেন ।” 
বস্ততঃ প্রণবই মহাবাক্য আর সমস্ত বেদবাকা প্রার্দেশিক । বেদবাকা মাত্রকেই 

মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্তু বেদের .একটী মন্ত্র মহাবাক্য দ্বিতীয়টী সামান্ঠ 

বাক্য বলিলে মতবাদ হয়৷ পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। 

বেদে কর্মকার প্রশংসা, যুক্তির প্রশংস প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের 

কথা! আছে। সিদ্ধান্তচস্থলে সেই সকলের চরমমীমাংসা দেখা যায়। বেদশাস্ত্র 

গাভীস্বরূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা। বা সিদ্ধাস্তস্থলে বেদাখ্ কিরূপ 

প্রকাপ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন্। নই? ্ 

তপ্স্থিভোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিক:। 

কর্দিভ্যশ্চধিকো যোগী তল্মাদযোগী ভবাজ্জুন ॥ 

যোগিনামপিসর্কেধাং মাগতেনাস্তরাত্মন! । 
. শরদ্ধাবান ভজতে যো মাংস মে যুক্ত তমোষতঃ ॥ 

শ্বেতাস্বতরে "্যস্ত দেবে পরাতক্ষি ধ্থ। দেবে তথা গুন | জাস্তোতে কিনা, 

হাথাঃ প্রকাশন্তে মহাস্মনঃ তি । চি ভঙ্জনং ভদিচামুক্রোপাপি ট নৈবাশ্তে 

৪. এ , | ক 
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নামুক্সিন মন্ঃকল্পনং | আস্মানমেধ লোকমুপানীতেতি । আত্ম! বা অরে ভষ্টব্যঃ 

(আোতবো! মন্তব্যো নিদিধামিভবা ইতি এই সকপ বেদবাকা আলোচন। করিয়া 

দেখিলে তক্তিকেই সাধন ধলিয় স্থির€হষ্টবে | ্ 

ব্র। কর্মুকাণ্ডে কম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি জদ্ধাতক্তি করিবার বিধি আছে। 

জ্জান কাণ্ডেও সাধন চতুষইয়ের মধ্যে হরিতোষণরূপ ভক্কির ব্যবস্থা দেখিতেছি। 

তক্তি যদি ভূক্তি ও মুক্তি সাধিনী হন তবে তাহার সাধাত্ব কোথায় রহিল ? 

তিনি ভক্তি ও মুক্তি সাধন করির! স্বয়ং নিরত্ত হইবেন ইহাই সাধারণের শিক্ষা 1 

এ বিষয় আমাকে"কিছু দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করুন্। 

বা। 'কর্ম্মকাণ্ডে ফলসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী ভাক্তির যে 

বাবস্থা আছে তাঙ্গা সতাবটে। পরমেশ্বর সন্তষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় ন1। 
ঈশার সর্ব শক্তির আশ্রয়। জীবে বাজড় বস্ত্রতে যেটুকু শক্তি আছে তান 

ঈশ্বর শক্তির অণু প্রকাশ মাত্র। কর্ম বাজ্ঞান ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না) 

কিন্তু ঈশ ভক্তির আশ্রয়ে আপন '্মআপন ফল দেয়। এতন্সিবন্ধন কর্শো ও জ্ঞানে 

ভক্তাতাসের বাবস্থা । তাঙ্াতে যে ভক্তি দেখিতে পাওয়! যায় তাহ! শুদ্ধা ভক্তি নয়, 
ফলসাধক ভক্ত্যাভান মাত্র । ভক্ত্যাভাসও তুইপ্রকার। শুদ্ধ ভক্তাভান ও 

| বি ভক্তযাভাস ৷ শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব । . বিদ্ধ ভক্ষ্যাভাস তিন 

প্রকার কর্মাবিদ্ধ ভক্ত্যাভাস, জ্ঞানবিদ্ধ ভক্তাভাঁগ এবং কর্মৃজ্ঞান উভয় বিদ্ধ 

তক্তাভাল। যজ্ঞাদির সময় হে ইন্দ্র? হে পুষণ! তোমরা অনুগ্রহ করিয়া] এই 

যজ্ঞ ফল দান কর এই প্রকার যত ভক্ত্যানাস ক্রিয়া আছে সকলই কর্্মবিদ্ধ 

তক্তযান্াম। এই কর্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসকে কোন কোন মহাত্মা কর্ম মিশ্র! ভক্তি 

বলিয়াছেন। কেন্ত বা ইন্ভাকে আরোপপিদ্ধী ভক্তি বলিয়াছেন । হে ফছুননান ! 

ন্সামি সংসার ভয়ে পতিত ভ্য়া তোষার নিকট আসিয়াছি এবং তোমার হরেক 

নাম অচঃরহ করিতেন্ছি তি রূপা,ক কষ্টিনা আমাকে মুক্ষিপান কর। হে পরমেশ 

তুষ্ট ঙ্ধ। আমি মালাগর্ডে পপাড়িয়াছি তুমি আমাকে উঠাসটয়া লটগ্লা তোমার 

টব প্রকার উচ্ছাস লকল জ্ঞানবিন্ধ ভক্তযাভাস। ইচ্ঠাকে 

নন্াম্মীগণ জ্ঞানমিশা ভপক্ত বলিয়াছেন । উচাও আরোপসিন্ধা। এ সমস্তট শুদ্ধ 

ভক্তি তই পরথক। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে ঘোযাং” এই শ্রীমুখ বাক্যে যে ভক্তির 

উদ্দেশ আছে তাহা শুদ্ধ ভক্তি। পেই শুদ্ধ তক্তিই আমাদের সাধন এবং সিদ্ধ- 

 বঙ্সণয় তাভা প্রেম । কর্ম এজ্ঞান যে দ্ষ্টটী উপায় কথিত হইয়াছে তাহা কেবণ 

সভিত কআভদ কর 

তুঁক্ষি মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যলিদ্দ ভাবে পাঁধন নয়। 
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বরঞ্জনাথ এই নকল কথা শ্রবণ করিয়৷ মেদিন আর প্রশ্ন কঝিতে পারিলেন 

না। মনে মনে করিপেন স্তার শাস্ত্রের ফাঁক অন্বেষণ করা অপেক্ষা এই মকণ 
সুক্ষ তত্ব বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব বিষয়ে বিশেষ বুুৎপন্ন। 
আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিব। অগ্য অধিক রাত্র হণ 

াটী ঘাই এই. মনে মনে করিয়া বলিলেন, বাবাজী মহাশয়! অগ্ক আপনার 

নিকট অনেক মুজ্ঞান লাভ করিল।ম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট 

আসিয়। এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি মহামহোপাধায় আমার প্রতি 

রূপা করিখেন। আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাসা আছে তাহার উত্তর শুনিয়। 
অগ্ঠ খিদায় হইইব। শ্রীশচীনন্ন গৌরাঙ্গ কি তাহার শিক্ষা সকল কোন 

গ্রন্থে ণিপিবদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থথানি পাইতে বাসনা করি। 
বাবাল্সী | শ্রী্রীমহাগ্তু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার অন্থচরগণ 

তাহার আজ্ঞা ভ্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মভাপ্রতু স্বয়ং জীব 

গণকে হ্যত্রন্ধপে শিক্ষা্টক নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন তাহাই ভক্তগণের 

কণ্ঠমণি হার। তাহাতে তাহার শিক্ষ। সমন্তই আছে, গুঢ়ব্ূপে আছে। ভক্তগণ 

সেই গুঢ়তত্ব বিচার করিয়। দশমূল রচন।, করিয়াছেন । সেই দশমুলে সম্বন্ধ 
অভিধেয় প্রয়োজন' বিচারে সাধ্যসাধন সুত্রনূপে কাথত আছে। আপনি প্রথমে, 

তাহাই বুঝয়। লউন। ব্রজনাথ বলিলেন, যে আজ্ঞা কল্য মন্ধ্যার পর আকা 

আপনার নিকট দশনুল শিক্ষা! গ্রহন করিব। আপনি আমার শিক্ষাগুরু আপ- 

নাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। খাবাজী মহাশয় সাদরে তাহাকে আপিঙগন করিয়। 
কহিলেন বাখ। ! তুমি ব্রঙ্গকুল পাবিত্র কারর়াছ কণ্য সন্ধ্যায় আদয়। আমাকে 

আনন্দ প্রদান কারবে। 

রয়োরশ ীরণ ্ 
র ২০ ও নিত্যধর্মন ও সব্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 

( প্রমাণ বিচার ও প্রমেয় আরম্ত ) 

পরদিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্রীবাস 'অঙ্গনের সন্দুণস্থিত বকুল 

1! বৃক্ষেত চবুতরার উপর বলিলেন | বুদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ত্রজনাথের প্রতি [ক 
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একপ্রকার বাৎসল্য উদয় হ্ইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের অপেক্ষ। 

করিতেছিলেন। ব্রঙ্লাথের আসিবার সাড়া, পাইয়। সত্বরে অন্নের বাহিরে 

আপিয়। উপস্থিত হইলেন । ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়! অঙ্গনের এক পারে 

কুন্দকানন বেষ্টিত স্বীয় ভঙ্গন কুটীরে লইয়া বসাইলেন। ত্রজনাথ বাবাজী 

মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃঙরুতাথ মানিলেন। তিনি তখন বিনীত 

ভাবে বলিলেন, বাবাজী মহাশয় আমাকে প্রভূ নিমাইয়ের সিদ্ধাস্তমূলক শ্রীদশমূল 

শিক্ষা! প্রদান করুন । 

বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবন করিয়া প্রফুল্লচিন্তে বপিলেন, বাবা! 

"আমি তোমাকে দশমূল বলিতেছি। তুমি পিত এই শ্লোকগুলির তাত্বিক 

অর্থ আলোচন। পূর্বক বুঝিয়া লও। 

আয়ায়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসান্ধিং 

তত্তিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। 

ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধন শুদ্ধতক্তিং 

সাধ্যং তত্গ্রীতিমেবেত্যু পদিশতি জনান্ গৌরচন্ত্রঃ শ্বয়ং সঃ ॥ 

স্বয়ং ভগবান্ শ্রামদেগীরচন্ত্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ব উপদেশ 

আপরিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটা প্রমাণ তত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ব। যে সকল 

বিষয় প্রমাণ করা যায় তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দার! সেই প্রমেয় সকলকে প্রমাণ 
করা যায় তাহার নাম প্রমাণ । এই শ্লোকটী দশযূলের সমষ্টি । ইহার পরে থে 

শ্লোক বলা হইতেছে তাহাই দশমুলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে 

অষ্টম শ্লোক পধ্যস্ত সম্বন্ধ তত্বের বিবৃতি । নবম শ্লোকে অভিধেয় তত্ব। দশম 

শ্নোকে প্রয়োজন তত্ব। এই সমষ্টি শ্লোকের অর্থ এই। গুরু পরম্পর! প্রাপ্ত 

বেদবাক্যই আয্মায়। বেদও তদমুগত শ্রীমস্ভাগবতাদদি স্মৃতিশান্ত্র তথা তদনুগত 

প্রতাক্ষার্দি প্রমাণই প্রমাণ |, সুইুসীণ দ্বারা স্থির হয় যে হরিই পরম তত্ব, 
তিনি সর্বশক্তিসম্পন, অখিল রসামুত সিন্ধু, মুক্ত ও বন্ধ দ্রইপ্রকার 

জীবই তাহার বিভিন্নীংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্ত জীব মায়া মুক্ত, চিদচিৎ 

সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিজ্তয ভেদভেদ প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং 

কৃষ্ণ গ্রীতিই একমাত্র সাধ্য বস্ত। 

সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন, বাবাজী মহাশয় এখনও 

আমার জিজ্ঞাসার অবসর হয় নাই। প্রথম মূল শ্লোক শুনিয়। যাহা চিত্তে উদয় 
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হইবে তাহা নিবেদন কারব।. বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়। ভাল 

ভাল আমি প্রথম মূল শ্লোক বলিতেছি। সমাহিত হুইয়! শ্রবণ কর। 
স্বতঃসিত্ধো বেদে হরিদয়িত বেধঃ প্রভৃতিতঃ 

প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান্। 

তথ! প্রত্যক্ষাদ গ্রমিতি সহিতং সীধয়তি নঃ 

ন যুক্তিন্তর্কাখ্য। গ্রবিশতি তথ! শক্কি রহিত! ॥ 

শ্রাহর্রির কৃপাপাত্র ত্রন্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে থে স্বতঃ সিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে 

সেই আয্মার বাক্য তদন্থগত প্রত্যক্ষাদ্দি প্রমাণের সাহচধ্যে নববিধ প্রমেয় 

তত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক সে যুক্তি অচিস্ত্য বিষয় বিচারে 
অক্ষম, অতএব তর্ক সে বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না। 

ব্রজ। ক্রহ্ধা যে শিষানুক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন বেদ 

প্রমাণ আছে। | 
বাবাজী । হই! আছে। মুগ্ডকে বলিয়াছেন। 

. অ্রহ্ম। দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত গোপ্ত! । 

। সূ ব্রহ্গবিষ্ভাং সর্বববিষ্ত! প্রতিষ্ঠাং 

' অথর্বায় জো্ঠ পুত্রায় প্রাহ | 

পুনশ্চ | যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 

প্রোবাচ তাং তত্বতো! ব্রহ্মবিষ্ভাং । 

ব। বেদ যাহা বলেন ভাহার যথাথ অথ খধিগণ স্মৃতিশান্ত্রে করিয়া থাকেন ॥ 

এরূপ স্মৃতি প্রমাণ কি পাইয়্াছেন। 

বা। সর্ধশাস্ত্রচুড়ামণি শ্রীমন্ভাগবতে এ কথা আছে ;-- 

কালেন নষ্টা প্রলয়ে, নণীয়ং বেদ সংজ্জিতা। 

ময়াদৌ বর্ষণে প্রোজা্তীৎ ধর্মোমদাযুকঃ ॥ 

তেন পুত্রাঃ শ্বপুত্রায়েত্যাদি-_ 

ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল? 

বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোষশুন্ 
যেসকল ভক্ত তাহাদের সম্প্রদায় ন। ভইলে সৎদঙ্গ দুর্লভ হয়। এইজন্য পল্স 
পুরাণে লিখিত হইয়াছে ;- 
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সম্প্রদায় বিছীনাঃ যে মন্্া জে বিফল মতাঃ। 

শ্রী-বরঙ্গ-কুদ্র-সনকাঃ বৈষুবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ . 

এই সকল সম্প্রদায়ের মধো ব্রহ্গ সম্প্রদার সর্ব প্রাচীন । ত্রহ্গাদিক্রমে আজ 
পর্য্যস্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে । বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেকর 

শাস্ত প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে 

তাহাতে কোন অংশ প্ররক্ষিপ্ত হইবার সম্তাবন1 নাই। অতএব সম্প্রদায় স্বীকৃত 

গ্রন্থে যেসকল বেদ মন্ত্র আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায় ব্যবস্থ। 

নিতান্ত প্রয়োক্গন। অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎ 

সম্প্রণার চলিয়া আপিয়াছে। 

ত্র। সম্প্রদায় প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে। 

বা। মধো মধ যেসকল প্রধান প্রধান আচার্য হইয়াছেন তাহাদের নাম 

সকণ সম্প্রদায় প্রণালীতে আছে। 

ব্র। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রণালিটী শুনিতে ইচ্ছ। করি। 

বা। পরব্যোমেশ্বরস্তাসীচ্ছিযো। ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। 

তন্ক শিষ্য! নারদেতৃদ্যাস স্তশ্তাপ শিষ্যতাং। 

শুকো ব্যাসম্ত শিষ্যত্বং প্রান্তে! জ্ঞানাবরোধনাৎ। 

ব্যাসাল্লক কৃষ্দীক্ষে। মধবাচার্ষ্যে। মহাযশঃ | 

তম্ত শিষো। নরহরি স্তাচ্ছযো। মাধব দ্বিজঃ। 

অক্ষোভা স্তস্ত শিষ্যোহসুত্বচ্ছিষো। জয়তীর্থকঃ । 

তশ্ত শিষ্যে। জ্ঞানসিন্ধু স্তশ্তা শিষ্যোমহানি ধিঃ। 

বিষ্ভানিধি স্তম্ত শিষ্ো। রাজেন্দ্র -স্তশ্ত সেবকঃ। 

জয়ধর্া। মুনি স্তন্য শিষ্য! যদগণ মধ্াযতঃ। 

শ্রীমদ্বিষুপুরী স্তর তক্তির্ত্বাবলী কৃতিঃ। 

জয় ধর্ম নাইট পুরুষোত্তমঃ। 

ব্যাস তীর স্তস্ত শিষ্যে। যশ্চক্রে বিষুসংহিতাং 

শ্ীনাল্লস্ীপতি স্তস্ত শিষ্যে। গক্তিরসাশ্রয়ঃ।, 
তন্ত শিষ্যো মাধবেন্দর যন্ধম্মোহয়ং প্রবস্তিতঃ | 

ব্র। এই শ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ বল হইঙ্াছে এবং প্রতাক্ষাদি 

প্রমাণ বেদের সাহচধ্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্ত ন্যায়, সাংখ্য প্রস্তুতি দর্শনে কতি- 

পড় অধিক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ প্রতাঙ্গ, অনুমান, উপমান, শব, তি, 
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অন্ূপলব্ধি, অ্থাপত্তি ও সম্ভব এই গ্রক্কার ৮টা প্রথক্ পৃক্ প্রমাণ মানিয়াছেন ॥ 
এস্কলে এপ পার্থক্যের কারণ কি? এবং প্রতাক্ষ অন্ুমানকে পিদ্ধ প্রমাণ 

মধ্যে না গণা করিলে জ্ঞান.বাপ্তি কিরূপেই বা হইবে? আমাকে একটু 

বুঝাইয়! বলুন । | 

বা। প্রতাঙ্ছার্দি প্রমাথ সক্ষল ইন্দ্রিয় পরতম্থব। বদ্ধজীবের উন্জিয় সকল 

ভ্রম, প্রমাদ, বিগ্রাপিগ্লা ও করণাপাটব এট চারিদোষে সর্ধবদ! দুষিত। তাঙ্ারা 

যেজ্ঞানকে আশিরা দেয় তাহ! যে সতাজ্ঞান, কিজূপে বলা যায় । সমাধি পূর্ণ 

গধিগণ ও মহ্থান্তগণের হাদয়ে স্বচ্ছন্দ শক্তি ভগবান উদ্দিত হইয়। বেদরূপ যে 

সিদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা. যায় | 

ত্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না গু করণাপা্টব এই চারিটির অর্থ বুঝাইয়া দিন। 

বাঁ। বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল ভয় তাহার নাম 

ভ্রম। যথ! দৃষ্টিত্রমে মরিচিকায় জলবোধ ইন্যার্দ | জীবের প্রাকৃত বৃদ্ধ শ্বভাঁবতঃ 

সীমাবিশি্। অসীম তত্বে যাহ! সিদ্ধান্ত করা যায় তান্তাতে কাধে কাষেই্ 

ভূল থাকে, তাহার নাম প্রমাদ ;__ যথা দেশ ও কালের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের 
কর্ধা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি | সন্দেঠের নাম বিপ্রলিগ্পা 1 ঘটনাক্রমে কন্দেশ্রিয় 

সকলের অপটুতা। অপরিষ্থার্ধা । অনেক সমসনে তন্লিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়। পড়ে 
তাহার নাম করণাপাটব। | 

ব্র। প্রহাঙ্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্ভল নাই। 

বা। জড় জগতে জ্ঞান সম্বন্ধে প্রতাক্ষারি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় কি 

আছে ?, চিত্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম | তৎসন্বন্ধে বেট একমাত্র | 

প্রমাণ।: গ্রভাক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহ। যদি শ্বতঃসিদ্ধ 

বেদ প্রমাণের অনুগত হয় ভাতা হইলে প্রতাক্ষাদি প্রমাণের ক্রিয়া আদরের 

সহিত স্বীকার কর! কর্তব্য । অত এব ধীাক্ষাদির সাহচধ্যে শ্বতঃমিদ্ধ বেদই 

একমাত্র প্রমাণ । | ঙ 

ব্র। গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র কি প্রমাণ নয়? 

বা। গীতা শীমুখ বাকা বণিয়! তা্ভাকে গীতোপনিষদ বল! যায়, অতএব 

তাত! বেদ। শ্ীগৌরাঙ্গ শিক্ষিত দশমূল তত্ব শ্রীমুখবাকা তাহাও বেদ । সমস্ত 

বেদার্থসার সংগ্রহনপ শ্রীমন্ভাগবত, প্রমাণ চূড়াণি। অন্যান্য স্মতিশান্ট্রোক্তি ঘি 

বেৰাগুগ হয় তাহা সুতরাং প্রমাণ | তন্বশাস্্ব ভিবিধ অথাৎ সাত্বিক, রাদসক 
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ও তামসিক। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র প্রত্থৃতি পাস্বিক তন্ত্র সকল গু বেদাথ বিস্তার 

করায়, তন্ু বিস্তারে--এই ধাতুক্রমে তাহারা ও প্রমাণমধ্যে গণিত । 

ব্। বেদ বহুতর গ্রন্থ। তাহার মধো কোন্ গুলি শ্বীকাধ্য ও কোন গুলি, 
অন্বীকাধ্য তাহা বলুন | 

বা। কালে কালে অসল্লোকে বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায় মণ্ডল ও মন্ত্র 

প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে । মে সে স্থানে একখানি বেদগ্রস্থ পাইলেই সব 

স্থানে মানা যাইবে তাহা নয়। কালে কালে সংসম্প্রদায়ের আচার্যগ্ণ যাহ! 
শ্বীকার করিয়াছেন তাঙ্থাই বেদ। যাহাকে প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া 

ছেন, তাহ! আমাদের অস্বীকাধ্য | | 

ব্র। কিকি বেদগ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্ধ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন ? 

ব।। জীশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ুঁক, মাওকা, তৈত্তিবীয় ধ্তরেয়, ছান্দোগ্য, 

বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর; এই একাদশ তাত্বিক উপনিষদ ও গোপালোপনিষদ্ 

ও নুসিংহতাপনী প্রভাতি কয়েক খানি উপাসনা সায়রদূপ তাপনি -এবং 

ব্রাঙ্গণ মণল প্রভৃতি খকু সাম যু ও অথর্বান্তর্গত কাণগুবিস্তারক বেদগ্রস্থ সমূহ 

আচার্াগণ শ্বীকার করিয়াছেন । আচার্ধ্যক্রমে এই সকল বেদগ্রস্থ প্রাপ্ত হওয়! 

গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সওগ্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়। ৫ 

ব্র। যুক্তি যে চিদ্ধিযষে শক্তিরাহিত্য প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না ইহার 

প্রমাণ কি? 

ব।। “নৈষ| তর্কেগ মতিরপনেয়া” ইত্যাদি প্রসিক্ক বেদবাক্য, “তর্কাপ্রতি- 

ঠানাৎ ইত্যাদি বেদাস্তার্দি বাকা, আলোচন! করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে। 

“অচিস্ত্যাঃ খলু যে তাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদদ- 

চিন্তম্ত লক্ষণং ॥ এই মহাভারত বাক্যে যুক্কির সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব 
তক্তিমীমাংসক শ্রীবূপাচার্ধয লিখিযাছন 

বা হছিরহহাং ভক্তিতস্বাববোধিকা | 

| ুক্ির্ত কেবলানৈব যদন্তা, অপ্রতিষ্ঠত। ॥ 

যুক্তির ছাঁর। নিশ্চয়রূপে সত জান। যায় না, তাহ! প্রাচীন বাক্যে বত 
ইই়্াছে যথ| +-- 

| যত্রেনাপা দিতো হপ্যথঃ কুশলৈরমথমাতিভিঃ | 

অভিযুক্ততরৈ রে রল্টগৈবোপ পাদাতে ॥ 
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ব1। ভূমি আজ মুক্ষি করিয়! একটি সিগ্কাপ্ত স্থাপন করিলে, ক্যা তৌম। 
জপেক্ষা অধিক খুক্তি ফুশল আর একজন তাহা উড়াইর দিতে পাকের । 
অতএব ধুক্তির তন! ক্ষি? 

সরা বাবাজী মহাশয়, বেদের স্বত*সিক্ধ প্রষাণদ্থ উত্তময়পে বধৃৰিপা | 

তাকিকগণ বথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিল থাকেন। এখন দশমূলের দ্বিতীয় মুলটী 
বলুন । . 

ভরিস্তবেকং তত্বং বিধি-শিবনুরেশ- প্রণ অিতঃ 

যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি রহিতং তত্তন্মহ্ঃ | 

পরাস্ম! তন্যাংশে। জগদগুগতো। বিশ্বজনকঃ 

সবৈরাধাকাস্তো নবঙ্গলদকান্তিশ্চিহদর়ঃ ॥ ২ | 

্রন্ধ! শিব ঈন্তর প্রণমিত শ্রীভরিই একমান্জ পরমতত্ত্ব | শক্কিশুন্ত নিব্বিশেষ 

ষে ক্রঙ্গ তিনি জ্রীহরির অঙ্গকান্থি মাত্র | জগৎ কর্তা জগৎ প্রবিষ্ট যে পরমা! 

তিনি শ্রীরির অংশ মাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীতদ কাস্তি চিৎন্থপ 

শ্রীরাধাবল্লভ | 

ব্র। উপনিষদে, প্রকৃতির অতীত ব্রহ্গকে সর্ধোত্বমতত্ব বলা হইগ্লাছে। 
শ্বীমদেশীরহরি কোন্ ধুক্তিক্রমে সেই ব্রক্ধকে শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা বলিয়। পিদ্ধান+ 
করিলেন, তাহ! আমাকে বলুন । 

ব।|। হরিই ভগবান | ছয়টা এত্র্যযতত্বউ ভগবান | বিঞুপুতাণে 

লিখিয়াছেন ;-- 

ধশ্বরযযস্ত সমগ্রন্ত বীধ্যল্স যশসঃ শ্রিয়ঃ | 

জ্ঞান-বৈরাগায়োশ্চৈব বঙ্লাং ভগ উতীঙ্গন ॥ 

সমগ্র রশ্বর্্য, সমগ্র বীর্ষা, সমগ্র বশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দধর্য, সমগ্র জ্ঞান 

ও সমগ্র বৈরাগা এই ছক্টটা অভিস্ত/৯গুপ বিশিষ্ট তত্স্রূপ তগ্রবান্। এই 
গুণগুধি পরম্পর অঙ্গ অঙ্গীভাবে হ্যন্ত। ইহার ফধো অঙগী কে? অঙ্গইবা 
কাঁছারা ? অঙ্ী তাহাকেই বলি ধীহাতে অঙলগুলি৯নুধাররূণে স্তন থাকে, 
যথা... খ্ুক্ষ অক্গী, তাহার ডালপালা! অঙ্গ । শরীর অঙ্গী, হন্ডপদাদি আক | 

এষ্ট গুণখুলি আগ স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে তাচাই আঙ্গী | ভগবানের 
চিন্ময় বিগ্রদথের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি কাজ । পধা, বীর্য, ধশ এই 
তিনটা অঙ্গ বশ *্চইতে বিশুভ জ্যোতি/গ্বজপ জান ও বৈয়াগ্য আজ 

. ক্িরপরপে..প্রতীযমান:1... বেহেতু... উহার, . গণ, লং. ৭, বায়. 
এ ভি 
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নিধ্িকার জানট জ্ঞান ও বৈরাগা, তাক অন্ধের শ্ববূগ। নুতরাং ত্রক্গ চিন 

রদ্ধাণ্ডের অঙগকান্তি। নিব্বিকায়, নিক্ষির। নিরবযব, নির্ধিশেষ ত্রচ্ধ সয় পিদ্ধতত 

নন) শ্রীবিগ্রক্কের আশ্রিতভনহ | অগ্রির প্রকাশ গুণ স্ব স্দিতত্ব নয়। 

আগ্নর শ্বরাপাশ্রিত-গুণ-বিশেষ | 

আ। বেদে স্তানে স্থানে বাঙ্গার নির্বিশেষ ৭ উল্লেখ করিয়। শোষ স্বকতর 

*& শাস্তিঃ, শাণ্ঠি, শান্তিঃ রিং $” এই বাক্যে হরিকেই চরম ঠত খলিয়। 

নির্দেশ করতেছেন সেঙ্ক হার কে? 

বা। চিলীলা মিথুন বাধাকু্ঃই সেই হারি। 

ব্। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন বিশ্বজনক পরমাত্ম। কিরূপে 

ভগবা;নর আন হইলেন। 

ব!। জগখানের ইশ্বধ্য ৪ বীধ্য দুষ্টগুণ বাণ হইয়া সমক্স মায়িক জগৎ 

সাট্টি করিমাছেন। শট্টি করিয়া শুগবান এক ম্মণশে বিসুঞুকপে তাহাতে প্রাখ্ট। 

ভগবান এক অংশ হইলে সব্বহ পুণ , যথা বুহদারণ্যকে ১-- 

পর্ণমণঃ পুণমিদ* পুর্ণাৎ পর্ণমুদচাঠে। 

পুৃন্ত পূর্ণমধায পুর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 

"»  আতগ্ব পূর্ণশ্বরাপ জগত গ্রবিট, জখতপাতা। বিষু্ট পরমাস্া । কারণোদক 

গ্ণরোদক ও গর্ভোদকশায়ীঝাপ তিনি ভ্রিকপধক । চিজ্জঞগৎ ও মায়িক জগতের 

মধাবন্তী কারণ সমুদ্র ব! খিরক্ষা। তাঠাতে হত হষ্টম] ভগবদংশ কারণা'দ্ধশায়ী 
মহাবিষু। ছইয়াছেন | তিনি দুর ৬ইতে মায়াকে দষ্টি করিয়া মায় ছারা হাটি 

করাইতেছেন, যথ! গীতাবাক্য +- 

মযাহপধাক্ষেণ প্রকতিং হায়তে সচরাচরং | 

বেদবাক্য,_-স ক্ষত । স ইমান লোস্চাপ অশ্থজও উত্যা্ি। 

মায়া প্রবিই ঈক্ষণশক্তিইণ্গর্জোনধারী বিষু। | সেই মঙ্কাবিষুর চিদীক্ষণগত 

কিরণ পরমাণু সমু বদ্ধুীব নিচয়। প্রতোক জীবের হাদয়গণ্ত অন্ুষ্ঠ মাত্র 

ক্জীরোদশায়ী হিরণাগভাখা, ঈশ্বর ৪ জীব একত্রাবস্থান অবস্থার *দ্বাস্পর্থ 

সধুদক্ধাপথা যা”+ ইত্যাদি শ্রুতি বচন নিদ্দি্ পর্ষমাঘ্বা সেই ৪ই পক্ষীর মধ্যে 
ঈশ্বর প.পক্ষী কণ্মফলদাতা, জীবধূপ পক্ষী কশ্মফল ভোক্তা ॥ গীতাশাক্ে ;-- 

পদয়দ্থিভূতি মস” শ্রীমদূভিতমেধ বা, 

জও্দপাবণান্াট? মম তাজাহংশ সঙ্গব। 



ভ্রয়োদশ অধ্যায়! : রি রর 
. অথবা নিউ কিং জাতেন কজন: 1 

_বিষটত্যামিণং কৃৎসমেকাংশেন স্থিত জগৎ ॥, 
অতএব  পরমপুরুষ ভগবানের পরমাস্্ার অংশ জগদনুগত ছা বক রি 

বিশ্বপালফাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছে। ই ভার 
ব্র। আম বুঝিতে পারিপাম থে, ব্রহ্ম ভগবান হরির অপকাস্তি) নি ২. 

পরমাত্বা তাহার অংশ। এখন বলুন, 'মেই ভগবান তরি যে ্ীরুঞচ ইহার নি 
গ্রমাণ কি? ১ 

বা। ভগবান সর্বদা! এপ্বধ্যপর ও মাধুধ্যপর। শ্রশ্বধ্যপর- প্রকাশে তিনি 

মহাবিষুণর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। এর্বর্যাবিলাসে ভগবৎ তত্ব নারায়ণ 
ভাবে পরিলক্ষিত । -মাধুধ্য প্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীরুঞ্ণই সমস্ত মাধুধ্যের 
পরাকাষ্ঠা। মাধুরধধা তাহাতে এত প্রবল যে তাহার সমস্ত পশ্ব্য ফেখানে 
সাধুধ্যের. মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্ত স্থলে নারায়ণ ও কষে তেদ নাই, 
কিন্ত চিজ্জগতের রসাম্বাদন স্থলে রু্ণ সমস্ত রসের আধার এবং শ্বয়ং রস 
হইয়! পরম উপাদেয় তত্ব। অতএব খগ্বেদে “অপশ্তং গোপামনিপদ্যমানম! চ 

পরাচ পথিভিশ্চরস্তং। স সত্বীচীঃ। স বিষুচীর্বসান আবরীবঞ্তি ভূবনেঘং তঃ॥৮ 
ছান্দোগো,--স্তামাচ্ছবলং প্রপদ্থে শবণাৎ শ্তামং প্রপ্থে ইতাদি মুক্ত্যন্তর জীব: 
ক্রিয়ার উল্লেখ । শ্্রীমষ্ভাগবতে--এতে চাংশ কলা পুংসং কৃষষস্ত্ ভগবান স্বরং | 

গীতোপনিষদে__ মন্তঃ পরতরং নাগ্ৎ কঞ্চিনস্তি ধনঞ়্। গোপাল তাপনীতে-. :.. 
«একোবশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপিশন বুধ! যোহবভাতি 15 ক 

ত্র। শ্রীরু্জ মধ্যমাকার। কিরূপে সব্ধগ হইতে পারেন। তাহার শরীর 
স্বীকার করিলে তীহ্থাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। অনেক অন্তাব 
দোষ ঘটে। গুণের অধিকারে পড়িতে হয়। আর স্েচ্ছাময় হওয়! যায় না। .. 

_শ্ীরুষে এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপ্রে হ্টতে পারে। | 3: . 

বা। বাবা! তুমি মায়িক জড়তকে* আপনাকে অবদ্ধ করিরা এই প্কল 
সন্দেহ করিতেছ | বুদ্ধি যতদিন মায়িক গুণে আবদ্ধ উতদিন শুদ্ধ সত্ব ম্প্শ 
করিতে পারে না। শুদ্ধ সত্ব বিচার করিতে গিয়া! মায়িক আকৃতি বিস্তুতির 

গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে । অরোপ করিয়া একটা প্রান্ত: মৃদ্ি 
গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়া তা্ঠা হইতে নিরন্ত হয়। নিরত্ হইয়া. 
নিরাকার নির্বিশেষ বদ্ধ কল্পনা করতঃ পরমতব হইতে বঞ্চিত হর বন্ততং.. 
চস মধ্ামাফারে তোমায় উল্লিখিত দোষের কোন লষ্তাবনা নাই।? গান, রে 



১৬৪0 ইক ব্থ 
" নির্ধিকার নিক্রিঃ এই সমন্ত গুপই মারিক গপের বিপরীত ভীব ঙ্গ মকলও এক. 

প্রকার গুণ । আবার মুনা, উল্লাপময় বদন, কমল নয়ন, পাতি পাদপন্ধ: 

কজাবিলাসোপযোগী অঙ্ক প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়, দবরূপাত্ক, .. একটা 

চিদ্গ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই ঢই প্রকার গুণের আধারব্ূপ মধ্যম 

আকার শ্রীবিগ্রহ অভাস্ত উপাদেয় | 

জীনারদ পঞ্চরাত্রে দেখা যায় ১ 

নির্দোষ গুণ বিগ্রহ আত্ম তন্থে। 

নিশ্চেত্তনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ ভীনঃ। 

আনন? মাত্র করপাদ মুখোদবরাদি 

সব্বগ্র চ স্থগত ভেদ বিবঞ্জিতাত্মা ॥ 

্ররুষ্ণ বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ ঝ| জড় কিছুমাত্র নাইট । 

তাহ জড়ীয় দ্েশকালের বশীভূত নয় সর্বত্র সব্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে 

বর্তমান। তাহা অথও অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ বস্ত। জড় জগতে দিক অপরিমেয 

জডবন্ত। তাহার ধর্্মানুসারে মধ্যমাকার বস্ত্র সর্বগ হইতে পারে না। চিজ্জ- 
গতে ধন্ম সকল অকুণ্ঠ। অতএব মধ্যমাকার শ্রীরুষ্ণবধিগ্রহ সব্বব্যাপী | সর্ধ- 

ব্যাপীত্ব'একটী ধরন্ম। তাহা জড় জগতে মধ্যমাকার বস্ততে থাকে না কিন্তু 

কুষ্ধের চিদ্বিগ্রছে স্ুন্দররূপে থাকে 3 ইহাই সেই বিগ্রন্তের অলৌকিক ধশ্ব। 

ইহাই চিদ্ধিগ্রহের, মহা) | এই মহাত্সয কি সব্ধব্যাপী ব্রহ্গভাবে হইতে 

পাবে? জড়ের দিগেশকাল-গত ধন্ম। কাল হইতে যে পদাথ ম্বতাবতঃ মুক্ত 

তাহাকে দিগ্দেশকালের,. অস্তবন্তা সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে 
তাছ্ছার কি মহাত্স্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম ছান্দোগ্যোল্লিথিত ব্রহ্মপুর | 
তাছ। পৃর্ণন্ূপে চিত্তন্ব। তাহাতে স্বর্ধ চিদগত বিচিত্রতা আছে | চিত 

প্রকরণ, চিদগত স্থান, চিদগঞ্ত জর চিদগত নদী বুক্ষার্দি, চিদগত আকাশ, | 

.চিদগত হৃষ্য-চন্-নক্ষতর, মন্তই সমাহিত ভাবে আছে । সেখানে জড় দোষ 
বিন্দুমাত্র নাই । তাহ! চিত্নুখে পরিপুণ । রাবা! তুমি যে এই মায়াপুর 

নবদ্ধীপে আছ ইহাও সেই চিদ্ধাম | তবে তোমর) মায়ানির্মিত জড় জালের 

| উপর উপবিষ্ট হইয়া চিদ্ত্্ ম্পর্শ করিতেছ না । সাধু কৃপাঁবলে চিন্তাব, উদয় 

হলে এই সফল ভূমি চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের, ব্রজবাস সিদ্ধ হুইবে। 
“অধ্যমাকার হইলেই যে আড় দোষ গুগ সকল, তাহাতে থাকিবে. এ কথা 



5 রে শা কধ্যায়। ৯৬৫. 

তোমাকে ে শিখন । তোমাদের, আক বাহ কসর ফলে চ্ছিরি 
মধামাক্ায় বিগ্রন্ের মাাত্ময ৫ থাকে) বা 

- বাবাজী মহাশয়, স্ত্রীরাধারুষঃ সি তাহাদের কাছ তাদের 

| রর ত্রাঙ্থাদের লীলোপকরণ, তাহাদের সহচর ক্হচরীগণ, তাহাদের গৃষ্,. 
কুপ্জবনাদি মকলই চিন্ময় । তাহা! হইলে বুদ্ধিমান লোক কোন সনে. করিতে 

পারেনা। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই ধিগ্রহ ও. তাহার 

ধাম ও লীলা কিরূপে উদয় হয় ? . 
র|। সব্কা শক্তিমান শ্রীকঞ্জের পক্ষে সমস্ত অঘটন ঘটনা হওয়। আশ্চর্য 

নয়। তিনি লীলাময়, শ্থেচ্ছাময় এবং সর্ব-শক্কি-সম্পন্প | ইচ্ছা করিলেই 

প্রপঞ্চের মধ্য ধামসহ শ্রীখিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন হছাতে সন্দেহ কি? 

ব। সন্দেহ এইধে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার শ্বগ্রকাশ তত্ব অবশ্ঠ 
প্রকাশ হষ্টবে বটে, কিন্তু ধাঙ্কার! সেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, তাহার ত 

জড় বিশ্বের অংশ বলিয়া ধামকে, ও মায়িক নর শরীর বলিয়! স্ীকিগ্রহকে এবং 

মারিক বাবার বলিয়! ব্রঙ্গলীলাকে দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ কি ? 

যদি কৃষ্ণ কৃপা! করিয়। আপনাকে প্রকাশ করিলেন তাহ! হইলে জগতে, দকল | 

লোক কেন চিল্পক্ষণে তাহা৷ দেখিতে ন! পায়? , 

বা। কৃষ্ণের অনন্ত চিদ্গুণের মধ্যে তক্তবাৎসল্য একটা গণ ।''তক্তগণকে 

হলাদিনীশ-ক্তর ফলপ্রদান করিয়। চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে দেখিতে ভক্ত, 

গণকে শক্তি দিয়াছেন । ভক্তগণের নিকট তাহার লীলা সম্পূর্ণ চিললীলাগৌরকে 
গ্রকাশ আছে। অভক্তগণের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্র, অপরাধ দোষে মায়িক 

থ।কায় ভগবল্লীলা ও মানব ইতিহাসে কোন প্রতেদ দেখিতে পায় না। | 

ত্র। তবে কি তিনি (শ্রারুঞ্চ ) জীব সাধারণের প্রতি কপ করিয়। অবতরণ | 

হন নাই? ্ঘ 

বা। তীহার অবতার জগন্সঙ্গল কর অবস্কার নীলাকে ভক্তগণ শুদ্ধ 

চিন্লীলা স্বরূপে দর্শন করেন । অভক্তগণ্দ জড়মিস্র তন্বাখলিয়! দেখিলেও তদদর্শনে 

স্তর শক্তিবলে এক প্রকার স্থরূতি উদয় হয়। সেই স্ুরৃতি পু পুষ্ট হইলে 
অনন্ত কৃষ্চভক্তির প্রতি রদ্ধান্ধপ অধিকার উদয় করায়। অতএব অবতার 

| প্রকাশ দ্বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে । 

ব্রা! বেদ.কেন, সর্ধব্র ম্পটরুংপ কৃফ্লীলার উল্লেথ কাহিল, না |. 



১৬৬... লৈ খর 
| রা । বেদ সর্ধর পুনঃ পুনঃ সীতার ই নান করিয়াছেন: 1. ক্ষোন। স্কলে 

মুখাবুদ্তি অবলম্বন করিয়া কোন স্থলে গৌণবৃত্তি স্মবলগ্বন করিয়া গান করিম 
ছেন। শবের অভিধাবুত্তিই মুখ্য । তাহা অবলম্বন করিয়। ্ানাচ্ছবলং 

প্রপদো ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেধাংশে রসের লিতাত। ব্াখ্যার্দি এবং 

মুক্ধ জীবের স্ব শব রসানুসারে কৃষ্ণ সেবা বর্ণন করিয়াছেন । শের লক্ষণাবত্বিই 

গৌণবৃন্তি । যাজ্বন্ধ্য, গাগী ও মৈত্রেরী পদ্থাদে প্রথমেই লক্ষণাবৃত্তিতে কফ্গুণ 

বর্ণিত হইয়াছে । অবশেষে মুখা বর্ণন দ্বারা ত্ধর্ণনের শ্রেষ্ঠত! প্রতিপন্ন হইয়াছে, 

বেদে কোন স্থলে অন্বয় পদ্ধতি আশ্রয় করিয়। ভগবানের নিত্যলীলার 

উদ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ধ 

পরমাত্মার মহিমা বর্ণন . করিয়াছেন | বস্ততঃ কৃষ্ণকে বর্ণন করাই বেদের 

প্রতিজ্ঞা | 

ত্র) বাবাজীমহ্থাশয় ] ভগবান শ্রী্করি যে পরমতন্ ইত সন্দেহ নাই, 

কিন্ত ব্রদ্মা, শিব, ইন্দ্র, শখ, গণেশ প্রসৃতি উপান্ত দেবগণের থাথ স্থিতি কি 

তাহা বলুন । ব্রাহ্মণ শ্রীমহাদ্েবকে সর্বোপরি ব্রহ্মতত্ব বলিয়। স্থির করেন। 

আমর সেই ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়। বালককাল হইতে তাঙ্কাই শুনিতেছি 

'ও বলিতেছি। ইছাতে যে তত্ব নিহিত আছে তাহা বলুন । 

বা। সাধারণ জীবগণ, উপাস্ত দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান ইহাদের 

মধ্যে যে গুপ তারতম্য তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃঙ্চ গুণ বর্ণনে অন্টান্তের 

গুণ পরিমাণ নির্ণিত হইয়াছে । যথ! মীমাংদক বাক্য ;-- 

অয়ং নেতা; স্থরম্যা্গঃ সর্ধসল্লক্ষণান্থিতঃ | 

রুচির স্তেজস! বুক্তে! বলীয়ান্ বয়সাম্বিতঃ ॥ 
বিবিধাডুত-ভাষাবিৎ সতাবাকাঃ প্রিয়ংবদ্ঃ | 

বাবদৃকঃ সুধা ডি বুদ্ধিমান প্রতিভাস্বিতঃ ॥ 3 

বিদ্ধ+চতুযো দক্ষঃ কৃতজ্ঞ; হুদ ব্রতঃ। 

দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শান্ত্রচক্ষুঃ শুচি বশী ॥, 

স্থিরে। দাস্ত; ক্ষমাণীলে! গম্ভীর! ধতিমান সমঃ। 

বদাস্তো। ধার্টিকঃ শৃরঃ করুণো মান্রমানকৎ ॥. 

দক্ষিণো বিনয়ী হীমান্। শরণাগত-পালকঃ। | 
হুখী ভক্ত-নুহৃত প্রেম-বঃ সব্বপুভক্করঃ ॥ 



ও নিন খান রক লোকঃ হু . 
1 লারীগণমনোছারী সর্বারাধাঃ সমৃদ্ধিমান্।: 

 বরী়ানীশ্বরশ্চেতি গাসতসতাসথকীত্তিভাঃ ॥ 
সমুদ্রা টব পঞ্চাশদ,বিগাহা হরে রমী। 

জীবেছেতে বসস্থোহপি বিন্দু বিন্দু তয়! কচিৎ ॥ 

পরিপূর্ণতয়। ভাস্তি তাত্রৈৰ পুরুযোত্তমে | 

অথ পঞ্চগুণা যে স্্য রংশেন গিরিশাদিষু। 
সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্তঃ সবজ্ঞে নিতা-নুতনঃব 

সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ: সর্ধসিদ্ধি নিষোবতঃ | 

অখোচান্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষমীশাদি বন্তিন? | 

অবিচিস্তা মচাশক্কিঃ কোটি ব্রন্ধাগু-বিগ্রহঃ | 
অবতারাবগীবীজং হতারি গতিদারক: । 

আত্মারামগণাকর্ষীত্বনী কুষ্ণে কিলাডূতাঃ | 
সর্ধাডভূুভ চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বাবিধিঃ 1 

অতুল্য-মধুর-প্রেম-মগ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ | 

ভ্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকৃজিতঃ । 
অসমানোদ্ধরূপ শ্রী বিল্মাপিত চরাচরঃ | 

লীলাপ্রেক্! প্রিয়াধিক্যং মাধুর্ধে বেণুবূপয়োঃ | 
উতভাসাধারণং প্রোক্তং গোবিনস্তয চতুষটয়ং ॥ 

এই চতুষ্ঠী গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিন্তাবে সচ্চিদাননা বিগ্রহ শ্রীকুষে। নিত্য 

দেদীপামান। শেষোক্ত চারিটা গুণ কেবল শ্রীরুষন্বন্ূপ ব্যতীত তাহার ফোন 

,বিলাস মুস্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া! বষ্টি সংখ্যক ৭ সম্পূর্ণ" 

রূপে চিন্তাবে চিদ্ঘন খিগ্রহ পরব্যোমগ্ৃতি .? নারায়ণে দীপামান। »শেযোক্ত 

নয়টা গুণ বিষুক্তে অবশিষ্ট ৫€টা গুণ অংশরূপে শিবাদ্ি, দেবতার আছে। প্রথ- : 

মোক্ত ৫*টা গুণ বিন্দু বিশুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত ইস । শিব, ত্রস্ধা, .হুর্যা, 

গণেশ ও ইন্জ্র ইইারা সেই ভগবানের অংশ শুণবিশিষ্ট জগান্থযাপারে অধিকার 

প্রাপ্ত স্তগবন্ধিভূতিূপ অবতার বিশেষ। স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই ভগবদ্দাস। 

উাহাদের কৃপার বছ বহুজন শুদ্ধ তগবস্তক্তি লাভ করিয়াছেন । তাহার। ও 

ভীবগণের 'অধিকার তেদে উপান্ত দেবতা ৰলিয়! পরিগণিত, ॥. গবন্ক্ির অঙ্গ- 

স্বরূপে হালের হজ রা নথি ি্ধ। হারা গা করিয়া ও অনস্থ গজ 



১৬৮ জৈব ধন্মী। 

দান করিপে 9 জীব গুরুদ্ধপে মিতা গুঙ্গিত ছন। দেখ দেব মছাদের তগবন্থাক্ি 

পরিপূর্ণ ৬য়! ভগণতত্ব হইতে অভেদ চঈয়! পড়িগাছেম। ইই জন্তই মানাবা 

পরায়ণ ব্য।ক্তগণ তাহাকে চরম ত্রহ্গতত্ব বলির! আশ্রয় কর়েম। 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

নিত্যধর্্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার ) 

ব্রঙ্গনাথ বুদ্ধ বাঁবাজীর নিকট পূর্বরাতে যাহা যাহ। গুনিয়াছিপেন ভাঁহা 

সমস্ত দিন বিচার করিয়! বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন। মনে করিলেন, আহ! 

জীগৌরাঙ্গের কি পূর্ব শিক্ষ। ! শুনিয়া গুনিয়। আমার হায় যেন অমুতে পরি- 

পর্ণ 5ইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের মুখে যতই গুনিতেছি ততই পিপাসা বুদ্ধি 

' ই্তেছে। সিদ্ধান্তের কোন অংশই অসঙ্গত নয়। যথা শাস্ত্র বলিয়! প্রতীতি 

হইতেছে] কেন যে ব্রাহ্ষণসমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই ভাতা বুঝিতে 

পারিনা। বোধ হয় মায়াবাদের পক্ষপাতিত্বই ত্রাহ্মণমগ্ুলীর অপদিদ্ধাপ্তের 

কারণ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর কুটারে 
ব্রজনাথ পৌঁছিক্র। প্রথমে কুটীরকে, পরে বাবান্ী মঙ্কাশয়কে দশন করিয় 

দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মঙ্তাশয় পরমানন্দে তীঙ্াকে আলিঙ্গন 

করিয়! নিকটে বসাষ্টলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুলহৃদয়ে বলিলেন, প্রভো | ভ্রীদশ-, 

মূলের তৃতীর মূল গ্লোক শুনিতে বাসন! করি। অনুস্ত্রহ করিয়া বলুন। বাবাজী 

মহাশয় পুলকিত শরীরে বলিতে লাঁচিলেন। 

পরাখায়াঃ শক্কেরপূথগপি স ন্যেমহিমণথি 

স্থিতে। জীরাখ্যাং স্বামচিদভিছিতাং তাং শ্রিপদ্িকাং | 

স্বতদ্েচ্ছেশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপয়ঃ 

বিকারাস্তৈঃ শুন্তঃ পরমপুরুষোহয়ং বিজয়তে ॥ ৩ ॥ 

তাহার অচিস্থায পরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্তন ইচ্ছামগ। 

সেই পরমপুকধ স্বমছিস। স্বরূপে নিত্য আবস্থিত | জীবশক্কি, চিচ্ছক্কি ও মাগা- 
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শর্কতি কপ প্রিগধিকা পরাশক্তিকে উপনূক্ষ বিষরখাপারে পবধগ! প্রেরণ করিত-? 

ছ্বেন। উাকা করিয়া, স্বর মব্বিকার পরমন্ত্বগীপ ভগখাশ পূর্বযাপে শিতা 

বিশ্লাজনান । | 

ব্র। ব্রাঙ্গণমণ্ডলী বলেন যে পরমণ্ ব্রঙ্গাবন্থায় লুপ্ব শর্ষি এবং ঈশ্বর 
'আবস্বার় ব্যস্ত শান্ত । এ বিষয়ে বেদ-াসপ্ধাপ্ত ক ? 

বা। পঞ্চনধন্থুর সব্বাবন্ঠায় শাঞ্তুব পারচয় আছে। বেদ বলে ।-- 

নয গস কাযাং করণঞ্চ বগা 

ন ৩ংলমন্চাতা ধিকশ দণ্যাততে। 

পরাশ্ত শন ব্বিবিধেধ শযতে 

্বাঙাবকা জঞানখণা কয়া ঢ ॥ 

চিত শা খণণন 

০১ ধান ঘোগাম্গত। অপশ্যল 

দেখাত শাঞ্ ম্বখুণৈ নিগুঢা | 

সঃ কাবণান নাথলানণি তা1৭ 

কালাজধপ্তানধি' তই: তাক | 

জীবশান্ত্' বণনে নী 

আজামকাং পাচ৩বঃশুকা" 

বজবী: প্রজাঃ জমানা* স্ববপাণ। 

আজো কোকো ছুষমানোভশেঠে 

জঙাঠ্োেণাং ঞ্ুতোগামঙ্জোহগ্ত ॥ 

মায়াশ নি বণণে ৮ 

ছপাংাস যঞ্জাঃং ক্রুতণে! এতানি 

ভুশং ৬ধ্যং বচ্চ বেধৃ। বাগ 

যন্মান মায়ী মজতে িশ্বমেং রি 

তান্মংস্চাণ্ছে। মারা সন্পিবণ্ধঃ ॥ 

“পরান্তণক্তিঃ* এই বাক্যে পরমতত্থের অধান্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটা 

শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । নিঃশক্তি অবস্থা ভাহার কোথাও ধুণত ধর নান । 

সবিশেষ আবিভাবে তিনি ভগবান এব লাব্যশেষ আবভাবে ভিশি এগী। 

নিব্বিলেষ গুগর্টা দেই পয়াশজ্ি গ্াককাশ করেন । অতএখ [নিপু ৭ 11৭ 

ধঙ্গেও শাক পরিচয় পথা যায়। সহ তে শঙ্ষিকে 2 

২ 
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চিচ্ছরি। উনাদি নামে স্ানে স্তানে বর্ন করা কউরাছে। লুগ্ুপ্ি ত্রচ্ধ একটা 
ভাপ মান। মায়াবাদীব কল্িত তত্ব। শির্ধিশেন বঙ্গ বস্ততঃ মায়াবাদের 

অভী&। সবিশেষ ও [নব্বি“শষ ব্রঙ্গ এইরূপ বেদে বর্ণিত ইইয়াছেন। 

“য একোছইবর্ণো বন্ধধা শক্তিযোগাদ 

বণাননেকান নিভিতাথে। দর ন্তি 1” 

“ম একে জালবান ঈশিত ঈশানীভিঃ 

সব্বান পোকানীশিত ঈশানীভিঃ ॥৮ 

এখন দেখ প্রুরমতত্তের শক্তি কখনই লুপ ভয় না। তাহ সব্বদ! স্বপ্রকাশ 

সে স্বগ্রথাশ তত্র শক্কির জ্িবিধ পরিচয় নিতাবপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হুয়। 

স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ 

কালকারে! গুণী সর্ধ্ববিষ্ঠাঃ | 

প্রদান ক্ষেত্রজ্ঞপতিগু ণেশঃ 

সংসার মোক্ষ স্ভিতিবন্ধহেতুঃ ॥ 

ভ্রিপর্দিক শক্তির বিতরণে এই মন্ত্রে প্রধান শব্দে মায়াশক্তি, ক্ষেএজ্ঞ 

শবে জীবশক্তি, ক্ষেরজ্ঞ পতিশকে চিৎশক্তি লক্ষিত হয়। রুঙ্গাবন্থা ও ঈশ্বরা- 
বস্তা, ভেদে লুগ্টশক্কি ও ব্াক্তশক্তির পরিচয়ছেদ মায়াবাদান্তরত মতবাদ মার। 

বস্ততঃ তিনি সর্বদা সর্বশক্তিমান। সেই অবস্থাই তাহার শ্বমঠিমা ও স্বপ্ধপ 

অবস্থান । সেই অবস্থাতেই তিনি পরমপুরুষ ৷ শক্তিযুক্ক ভয়াও স্বেচ্ছাময় | 

তর। সর্ধদ! শক্তিযুক্ত চলে শক্তি পরিচালিত ভয় কাধ্য করেন। শ্বতম্থতা 

ও স্বেচ্ছাময়ত! কিরূপে থাকিতে পারে? 

ব। বেদাস্তমতে 'শক্ধি শক্তিমতোরভেদঃ। এই সুত্র বিচারে শ্রুতি সকল 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শক্কিমান্ পুরুষ ও শবক্কি পরম্পর অপুথক। কার্যাসকল 

শক্তির পরিচয় । কার্ধা করিবার যে উচ্্া তাহ! পক্কতিমানেতর পরিচয় । জড়ঙ্গগৎ 
মার়াশক্জির কার্য | ভীব সম জীবিশক্কতির কাধ্য । চিক্ষগতৎ চিৎশক্কির কাধ্য। 

চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও স্কারাশক্তিকে নিতান্ধণে স্বীয় স্থীক্ব কার্যে প্রেরণ করিয়া 

ভিনি স্বয়ং কাধা কইতে নিপিপ্ত ও নির্বিকার । 

হ্র। স্বেদ্ধাক্রমে কাধা করিয়! স্বয়ং কি প্রকারে নির্বিকার ভইতে পারেন? 

ইচ্ছা! কি বিকার নয়? স্বেচ্ছাময় বলিলেই সবিকার ছইল। 

ব। ধনিবিধিকার খলিলে নায়িক বিকারশূন্ততাকে বুঝাইবে। মায়া গ্বর্ধপণক্কির 
ছাক্সা। চাহার ঘে কার্ধা ভাঙা সত্য ইইলেও নিত্য সত্য নয্ন। মায়াবিক্ষার 
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নিতানয়। অতএব পরদতন্তে সেবিক্ষার নাই। পর্মভবে যে ইচ্ছ। 

বিলাপ বিকার আছে, তাহা চি্বৈচিজ্র্য অর্থাৎ চি্ময় প্রেম বিকাশ বিশেষ। 

ভাঁঙাতে অণ্ুদ্ধ দোষ নাই। তাহ! অন্বধ জ্ঞানের অন্তর্গত । স্বেচ্ছ'ক্রমে 

মায়িকশক্কি দ্বার! জড় জগৎকে উদিত করিয়াও, তীহ্ার চিৎম্বরূপভ| 

খগুলপে আছে । চিদ্ধৈচিত্র্যে মায়! সম্বন্ধ নাই। যাছাদের বুদ্ধি মানিক 

তান্ভারা চিহ্ছৈচিত্র্য বর্ণনকে মান্িককপে দেখে । হথ] কামল রোগী সফল- 

বর্ণকেই নিজদোষ দৃদ্ঘত ছারিজ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে এবং মথ! মেথাচ্ছন্ন চক্ষু 

সুর্ঘকে মেথাচ্ছ্ন দেখে । ইছার মুল তাৎপধ্য এই ধে মায়াশক্কি চিচ্ছক্তির ছায়!, 

অতএব চিৎকার যে যে বৈচিত্র আছে ভাহার কের প্রতিফলন মায়! 

বৈচিত্র্য । বহিদ্বশ্তে সামা আছে কিন্ত বস্বব্যাপায়ে বিপর্ধ্যয়। আদর্শ নয় 

শর়ীয়ের আকৃতি সমতল-কাচ-দর্পণে যেবগ মোটের উপর সমান দৃষ্থ প্রতিভাত 
হয়, কিন্তু অঙ্গ লকল বিপর্যায় ক্রমে লক্ষিত হয়, অথাৎ দক্ষিণ ভণ্তকে বামহ্ত্ত 

গ বাম হন্তকে দক্ষিণ হন্ত ইত্যাদি দেখা যায়) তদ্রপ চিচ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক 

জগতের বৈচিত্র্য সুলদশনে সামা হইলেও সৃষ্ষম দর্শনে বিপধায় | চি্ছৈচিত্র্যই মাক়া- 

বৈচিত্রেব বিকৃত প্রতিফলন । অতএব ৩গুভয়ের বর্ণনে সাম্য ও বস্তুতে পাকা 

আছে । মার্িক বিকার শূন্ত সেই ল্বেচ্ছাময় পুরুষ মান্নার অধ্যক্ষ গ্বঈীপ 

তাষ্কাকে নিঞ্জকারধ্য করাইতেছেন। | 

ব্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন শক্তি? 

বা। রুঞ্জ পূর্ণ শক্তিমান তন্ব জীমতী রাধিকা! তাহার পূর্ণশক্তি। শ্রীমতীকে 

পুর্ণ স্বরূপ শক্তিও বল। যায়। মুগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছেদ 

অগ্নি ও তাহার দাহিক1 লক্তি যেরূপ অপূগক, রাধাকঞ্ণ লীলার আশ্বাদন স্থলে 

নিতা পৃথক হইক়্াও সর্ধদা অপৃথক্ | সেই শ্ববপশক্তি হইতে চিচ্ছক্তি। 

জীবশক্তি ও মায়াশক্তি তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখ! যায়। চিচ্ছক্কির 

অন্ততর লাম অন্তরঙ্গ! শংক্ত | জীবশাক্তির, অন্ঠতর নাম তস্থো, শক্তি । 

মায়াশক্তির অন্যন্ঠর নাম বহিবঙ্গাশক্তি | পশম এক হইলেও উক্ত 

তিনকপে কার্ধ। করিয়৷ থাকেন। ন্বরূপশক্িতে যে সকল নিত্য লঞ্ছণ আছে 

ভাহ! পূর্ণরূপে চিচ্ছৃক্তিতে গুকাশিত 1 স্বরূপশক্তির লক্ষণ মুকল অপু পয" 

মাণে জীবশক্তিতে গ্রকাশিত। ম্ববপ শংক্তর বিষ্লৃতি সায়াশক্ততে প্রকাশিত । 

স্ববূপশাক্তর অন্ত তিন প্রকার ম্বভাব প্রকাশ আছে । হলাদিবী] সদ্ধিনী ও 

সঙ্গিৎ তাঙাদের নাম দশমুলে এইনপ লিখিত ভইয়াছে। 



১৭২ জৈব ধরা । 

সনৈ হলাদিকায়াং প্রণয় বাত হলাদনয়তঃ 

*থা সন্দিচ্ছ'ক্ত গ্রকটিতরভোভছাব বসিতঃ ॥ 

য় শ্রীসন্ধি্ট] কত বিশদ তজ্ধাম নিউজে 

বসাস্তোধৌ মগ্ো ব্রঙ্গরস বিলাসী বি্বয়াতে ॥ ৪ | 

স্বনূপশক্কতির ভিনটী প্রভাব , হলাদিনী, সন্বিং ও সন্ধনী। হলাদিনীর 

প্রণয়বিকারে কষ সর্বদা অনুরক্ত | সম্বচ্ছ'ক্ক প্রকটিত দ্জন্রক্গ ভাবদ্বার! 

সর্ধ্দ! রলিত স্বভাব | সন্ষিনীশক্কি প্রকটিত' নিম্মল রন্দাবনাদিপধামে দেই 

শ্বেচ্ছাময় বর্গবঙরিলাসীরুফচ নিতারস সাগাৰ মগ্পভাবে বিরাজমান । ইভার 

ভাবাথ এই যে, হলাদনী, সন্ধিনী 9 সম্বথিৎ স্বকপশক্তির বৃত্িরয সর্বত্র 

পরিচিত। শ্ববপশক্তির হলাদিনী শ্রীকষঃকে বুষষ্ান্রনন্িশীকপে সম্পূর্ণ চিন্া- 

হলাদ প্রদান করিম! থাকেন | ল্ায়ং কষ প্রিয়া তষ্টয়া মভাভাবস্বরূপা। 

নি কারবুন্ধ স্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে অষ্স্থ ও পপ্রষসখি, নর্সখি, 

গ্রাণসাথ ও পরমপ্রেষ্ঠটনথি একটবপ চারিশ্রেণীর মেবাভাবকে, চারি কার 

সথিরূপে প্রকাশ কবিয়াছেন | ইহার] চিজ্জঞগৎবপ ব্রদের নিম্মুসিঞ্জ। সাথ | 

'শ্বরূপশক্তির সন্ধিৎ ব্রজের সমস্ত সন্বস্ধভাধ প্রকাশ করিয়াছেন । ন্মবপশক্কির 
বন্ধিনী ব্রজের ভূজলাদি বিশিঈ গ্রাম ও বন, নিকর তথা! গিতি গোবদ্ধনাদি 

বিলাসপাঠ শ্রীকুষের, শ্রীরাদিকার ও ততৎসথি, সখা, গোধন, দাসাদিব চিন্ময় 

কলেবর ও বিলাল উপকরণ সমস্তই প্রাকাশ করিয়াছেন | শ্রীকষ্চ হলাদিনীর 

প্রণয় বিকারে সর্বদা পরানন্দথত। সম্থিতের প্রকটিত রনশ্তজনিত ভাবনিচয়ের 

সহিত ক্রিয়াবান। বংশীধাদন পুর্বক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি 

এব* বাসলীলাদি সমন্তই সপ্ধিদাশ্রিত কৃঞ্চক্রিয়।। সান্ধনীকত ধামে ব্রজবিলামী 

কৃষঃ সর্বদা বসমগ্ন | ক্ুষ্চেব যত জীলাধাম আছে সর্বাপেঙ্গ] ব্রজগগীলা ধাম 

উপাদেয়। 

ব্র। "আপনি বলিয়াছেন চন্ধিনী, সর্ঘিৎ ও হল!দিনী উহার স্ববূপশক্কির 
ব্ুত্তি বিশেষ । স্ববপশক্কির অণুঅংশে জীবশক্ত ছায়াঅংশে মায়াশক্তি | এষ্ট 

য়ে শী তিনরত্ধি কিন্ূপে কাঁধ্য করেন একটু আভাস দিতে আজ্বা করুন । 

বা। জীবশক্কি যেরূপ স্ববূপশক্তির অণু, স্বন্ূপশক্তির শী ভিন বুত্তি জীব- 
শক্তিতে অশুস্বন্ূপে বর্তমান। হলাদিপীব্ত্তি জীবে ব্রচ্মানন্দ শ্বরূপে নিতানিদ্ধ। 
সষ্জিত্র্ি জী বর ব্র্গজ্ঞানন্থর্ূগে বর্তমান | সন্ধিনীরত্তি ভ্রীবের অণ্টৈতনত 
আকাছে টব এসব বিষয় জীবতদ্ব বিচারে জিজ্ঞাস! করিলে ভালরূণে 
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ক্লানিতে পারিবে । স্ুরূপশক্কতির হলাদিনীর়তি সায়াশক্তিতি জডানদা, সন্থিৎ- 

বৃত্তি জড়বিষয় জ্ঞান ও সন্থিনী নুত্তি 5চ্চতে চোদলোকচয় জওরক্ষাও 

জীবের জভশনীর | 
ব্র। শক্তিবাধ্য যদি এইজপ চিন্তণীয় হইল, তাব শক্িকে কেন খচিস্কা 

বল! ধা? 

বা। বিধধগুলি পৃথক পৃথক চিন্তা কর মায় কিন্তু সন্বস্কস্থালে সমন্তট 

অচিন্ত্য । জডজগতে বিরুদ্ধ ধাণ্মব এবরোধস্থান অসন্তন। যোহত বিরুদ্ধ ধর্ম 

সকল পবস্পর নষ্ট কারী। কৃষ্ণের শক্তি একপ অঠিস্তয থে, চিজ্জগতে সমকঃ 

ধিুদ্বধর্মু সামঞ্জান্তর দিত সৌনর্য পকাশ করে | রুষ্চ যুগপৎ স্ববপ ও 

অরূপ, বি ৪ মন্তিমান, নিলে প ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দায্মজ, সর্ধারাধা ও 

গোপ, সব্বজ্জ ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, চিস্তার্ঠীত ও রসময়, 

অসীম ও সীমাবান, অত্যান্ত দুরস্ত ও অন্যান্ত গিকটন্, নির্বিকার ও গোপীদিগের 

মানে ভাত, এই প্রকাব অসংখ্য পরস্পর বিরোধী ধন্ম কল ভীকম্চশ্বরূপে 

শ্ীকষঃধামে ও শ্রীরুষ্ণচলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জসভাব চিল্লীলাপোষক। 

ইভা শক্তিব অচিন্থাতব"। 

ব্র। খেদ কি এরূপ শ্বীকাৰ করিয়াছেন ? 

বা। সর্বত্র এই তত্ব স্বীকুত আছে। শ্বেতাশ্বতরে ১ 

অপাণি পাদে। জৰনো গ্রহীত। 

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শুণোত্যকর্ণঃ। 

সবোত বেদাং ন চ স্তন্যান্তিন্তে। 

তমাহুরগ্রাং পুকষং মহান্তং ॥ 

ঈশাবান্তে ;-- 

তাদজতি তন্মৈজতি তদ্দরত্তদদস্তিফে 

তদস্তরস্ত সর্স্ত ওঠ সর্ধাস্তান্য বাহিত ॥ 

সপর্ম্যগাচ্ছক্রমকার মত্রণ 

মগ্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। 

কবিশ্মনীষী পবিড্ুঃ সয় 

ধাথাতখ্যোহথান্ ব্যমধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাতাঃ | 

ত্র। যেদে শক ছৃচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ ০৫, 
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না । হু! অনেক গ্বানেইট আছে। উলবকারে উম্া-মহেজ সংবাদে কথিষ্ 

, হইয়াছে যে ইন্জাদি দেবভাগণ অন্থর বিনাশ করিয়া! অহন্কত হছন। দেহতাগণ 

অঅহষ্কারে পরম্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন এমত সময় পরুত্রজ্দম ভগবান 

তার আশ্চর্পারা'প অবতীর্ণ হইয়া] উদ্াদের আহষ্কারের বিষয় 'ভিজ্ঞাসা করতঃ 

উত্ধাদ্দিগকে শ্বশক্তিক্রমে একটী তৃণ ধ্বংশ করিতে দিলেন । দেবতার! ভগবানেক 

পে ও সামথো আশ্চর্য হুক্টরা পড়িলেন যথা 7-- 

তদ্মৈতৃপং নিদধাবেতদহেতি তছুপঞ্েরায় সর্ব 
ভাবেন তল্লপ শশাক নং স তত এব নিববুতে 
নৈতদ্বশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ ধক্ষমিতি ॥ 

বেছধের গুড়ভাতৎপধা এই যেস্তগবান অচিস্তয শুনার পুরুষ । ম্বেচ্ছাক্রষে 

অবতীর্ণ হর জীবের সহিত লীলা ধরেন । 

ব্র। কথিত হইয়াছে যে ভগখান্ রসসমুদ্র ; তাহা বেদে কোন স্থলে 

বলেন। 

রা। তৈত্তিরীয়ে স্পট বলিয়াছেন ১ 

য্থৈতৎ স্থুকৃতং। রঁসো বৈসঃ। র সংহোবায়ং 
লন্ধখাননদী ভবতি। ফোঙ্যেবান্তাৎ কংপ্রাণ্যাৎ । 
যদেষ আকাশ আনন্দো নম্যাৎ। এষহোবাননয়তি 

ব্র। যি তিনি রসম্ববপ তবে বহিশ্পুখলোক তাহাকে কেন না দেখিতে 

পার? 

বা। মায়াবদ্ধ জীবের দুপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাগবস্থিতি ও প্রত্য- 

গবস্থিতি। পরাক্ অবস্থিতি ক্রমে স্কঞ্চবহিম্ুখ অতএব ক্ৃষ্ণসৌনধ্য দর্শনে 

অক্ষম। তিনি বিষয়মুখ হুইয়। মারিফবিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রভাগবস্থিত 
পুরুষ মারার প্রতি পরাক্ দৃষ্টি অর্থাৎ পরান্ধুখ । কৃষ্ণের প্রতি সান্মুখা হইয়াছে 
'ঘমতএবক্কফের রসন্থরূপ দর্শনে সক্ষম । ূ 

কঠে বলিয়াছেন £-- 

পরাঞ্চি খানি বাছণৎ হ্বভু জম্মাৎ পন্ধা পশ্ঠতি নাগ্তাত্মন্ । 
কশ্চিত্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাধুত চক্ষুরমূতব্ব মিচ্ছন্ ॥ 
ক্র। পরসো বৈ সঃ” এই বেদবাক্যে যে রসমূর্তি কথিত আছে তাহা কি? 
বার গে।পালতাপনী বলিয়াছেন ;-- 

গোগপবেশং সৎপুওয়ীকনয়নং যেধাতং বৈছ্যতাখরং । 
স্বিভূজং মৌনখুঞ্জাঢাং বনগাপিনদীতং | 
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ত্র। এখন বুঝিতে পারিলাম থে শ্রীরুধ্ঃস্বরপই চিজ্জ্গতেয় নিষ্ঠা সিদ্ধ- 
স্ববপ। তিলিউ সর্ধশভিযান। তিনি স্বরং রসম্থরূপ এবং সর্ধবরসাশ্রয় বর্ষ 

জ্ঞানাদির দ্বারা তাকে পাওয়! যায় না। অষ্টাঙ্গযোগ তাহার 'আঅংশতত্ব পর- 

মাসকে অন্থলন্ধান করে। নির্বিশেষ তন্ধ তাহার অঙ্গকান্তি। নিভা চিৎসাবশেষ 

হইর। তিনি জগতের আরাধাতম বস্ত । কিন্তু সহজে তাহাকে পাইবার ন্টপার 
দেখিনা । তিশি চিস্তাতীত। মানবের চিন্তা বট আর কিউপায় আছে। 

ব্রাহ্মণ হই বা চপ্তালই ছুই, তাহার চিস্তাব্যতীত আর কি করিতে গারি। 
তাচার গ্রসন্নত। লাভ করিবার উপায়কে হুর বোধ হইতেছে 1. 

খাঁ । কঠে বলিয়াছেন $-- 

তমাত্বস্থং যেস্ুপত্ঠত্তি ধীর 

স্তেষাং শাস্তিঃ। শাশতীনৈতরেষাং। 

এ্। তাহাকে আম্মগ্ কবিদ্ন! দেখিতে পারিলে শাম্বতী শান্তি লাভ কর! 

হায়। কি উপায়ে তাভাকে দেখিব তাহ। বুঝিতে পারি না। 

বা। ক বলিয়াছেন $-- 

নায়মাত্স। প্রবচনেন লভ্ো ন মেধয়! ন বন শরতেন। 

যষেবৈষ বৃণুতে তেন লন্যন্তন্তৈষ আত্ম। বৃথুতে তহুং স্বাং 1 

শ্রীমস্ভাগবতে ১-- 

তথাপি তে দেব পদান্ধুজন্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এবছি। 

জানাতি তত্ধ* তগবন্মহিয্ধো! ন"চাগ্ত একোপি চিরং বিচিন্থন্ ॥ 

বাবা! আমার প্র বড় কৃপাময়। মাত্মার আত্ম! সেই শ্রীকষ অনেক 

শান্তর পড়িলে বা শাস্ত্রাথ বিচার করিলে প্রাপ্য হন না। অনেক মেধ! থাকিলে 

অথবা অনেক গুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভা হইবেন এরূপ নয়। ধিলি 

আমার কৃষ্ণ বলিয়া তাহাকে বরণ করেন, তাহাকেই সেই আত্মার স্াত্মা কৃ 

তাহার সচ্চিদানন্দ ঘনস্বরূপ কূপ কিয়! দেখান ।' এসব বিষন্য অভিধের বিচারে 

তমি সহজে বুঝিবে। 

ব্রা! বেদে কি কৃষ্ণধামের উল্লেখ আছে? 

বা। অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে পরবোষ_ শব, কোন 
খানে সংখ্যোম শক, কোন স্থলে ব্রহ্ধগোপালপুরী, কোন গ্বানে উগোকল এ 

প্রকার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতরে 
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খডে। আক্ষরে পরমে বোন ঘ স্ব দেব! অধিখিশ্বে নিষেঠিত | 

যন্তর খেদ [কমু কবলাঠ য ইত্তগিধ শত উমে সমাশতে ॥ 

মুণ্ডকে 

দিব্যেপুরে ভহোষ পংবোয়াশ্মা। গ্তিষ্টি ত৫ 1 

পুক্ষখধোধিনী শ্র'ততে ১ 

শোকুলাখো মাথুরষ গুলে গ্রেপান্ধে চঞ্জাবপা বাধিকাচ। 

গোপাল উপ'নহদ্গে 

তাসাং মপ্যে সাক্ষাৎ এক্গাগাপাপ পুরী 5 

ব। তান্বকবাঙ্গাণর! শিবশপ্ডরিকে আছ্যাশাত্ বলেন হার কারণ কি? 

বা। শিবশপ্' মাধাশান্ত। | মায়াতে সত্ব বন্ষঃ ৩ম এই ান্টী ৭ 

আছে। যে সকপ ব্রাহ্মণের! নত্বগুণ বিনষ্ট, হারা সেই গুণের অ ধন্ঠান্রী 

হায়াকে একটু শুদ্ধতাবে আরাধনা বরেন। যে সকল প্রাঙ্গণের! ধাজসিক, 

তাঙ্চার বঙ্গগুণান্থিতা পেই মায়াকে আবাধন! বেন । ধীহাবা তমগুণাশ্রত 

ঠাহারা অন্ধকার তমগুখাধিষ্ঠাএী মায়াকে বিষ্ভা ধলিষ। আরাধন। কারন। 

বন্ততঃ মায়া ভগব্চ্ছক্তির বিকাব মাএ। মায়! খপিয়। পথক শক্ষি নাই । ভগ- 

বচ্ছক্তিন্ন ছায়া বিকারই মায়! । মারাহই জীবের বন্ধ মুক্তির হেতু । কৃষ্ণবাভ- 

শখ হইলে মায় জীবকে জডবিষনে আবদ্ধ কারয়া দণ্ড দেন। কষঃসানুখ্য 
লাভ করিলে তি'ন সত্বগুণ প্রকাশ কিয়! জীবকে কঞঙ্জ্ঞাণ দান করেন। 

এতঙ্সিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়াব আদশ শ্বপশাক্তকে দেখিতে 

ন] পাইয়! মায়াকে আগ্তাশাক্ত বণিয়! প্রতিষ্ঠা বরেন। মায়ামোহিত জীবের 

উচ্চ মদ্ধাস্ত কেবল সুকৃতক্রমেই হহযা থাক্ষে। মুপ্কীতনা খাকিণে হয় ন। | 

ব্র। গোকুণ উপাসনায় শদুগাদেবীকে পাষদমধো গণন। করা হহয়াছে। 

গোকুলগত দুর্গা কে? 

খা] তিশিই যোগমায়াণ চিচ্ছ'ক্র বিকারবীজজরূপে তাহার অবস্থিত 

এতাপ্নবন্ধন তিনি যখন দ্ধামে থাকেন, তখন স্বরাপণক্তির সঠ্তি নিজের 

'আছেদ বুদ্ধি গাথেন । তাহার বিকারই গুড়মায়1। অআওএখ জডমায়াস্থিত তগা 

সেই হগার প্রিচারিক1। চিচ্ছপ্তিগত। ছুর্গী ক্ষষ্চের লীলাপোষণ শত্তিৎ। 

নিভাধামে /গাপীসফল যে পারকীয় ভাব অবলন্বন পূর্বক কৃষ্ণের বস বিলাস পুষ্টি 
ঈপ্েন, টা প্রদণ্ড | ররাসলীলায় “যোগমাগামুপাশ্রিত” এছ বাকোৰ 

ঠাতপর্ধা এতুরযে স্বরূপশাক্তির চিহুপাপে অনেকগুলি কাগ্য হয, যাহা আঞ্খান 
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কারোর গার প্রতীত ভয়, কিন্তু বস্থত: আঙ্জান নয়। মহারসের পুষ্টিব জগ্ক ৩দাপ 

ক্জ্ডান ধোগমাযা কর্তক প্রবর্তিত হয। এ সমজ্জ বিষয় খস খিঢারে জানিতে 

পাববে। 

এ। ধামতত্ব সম্বন্ধে আমাৰ আর একটী কথা জানাঠ ইচ্ছা শহয়াছে, 

কূপ করিনা ধলুন। বৈষবগণ এই নখদীপকে শ্রাপাম বপন কেন” 

বাঃ শ্রানবদ্গীপপধাম আ্রীবন্দাবনধাম হইতে আঅপথকঠঙ । এহ মায়াপুর 

সব্বোপাব। ব্রজে যেবপ শ্রীগোকুল, শ্রীণর্ধীপে সেঠনপ শ্রুমাষাপুর । মাষাপুর্ধ 

শ্রীনবদ্ধীপধা/মর মাযাগপাঠ। গ্চন্নঃ কল” এই গায়কমে হগবাতনব পনাব হার 

যেরূপ প্রচ্ছন্ন, ঠাহার ধাম শ্রীনপদ্বীপও (েভবপ প্রচ্ছন্ন পাম। কালকাপে 

শীণবর্খাপর গ্তান আর তীথ নাহ । এন প্রামর ১শ্মযহ ধাহাব ভু।শ গোচব 

ইয, "লহ মথাথ বজধালেৰ আপকারী 1 বৃশ্তঠ বলবা নখহীপহ খপ বাহন খ 

চক্ষ পপঞ্চময়। ভাগার্তাম বাঙাদেব চনাম কু উন্মী'লত ভগ, ঠাহারাহ 

পয দশন করিতে সক্ষম ভন । 

ণ। এন নবদ্বীপধামের স্বর্ধপ জানিতে হচ্ঞ। ক র। 

বা। গোঃলাক, পুন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ পরব্যোমের আন্ুংপুব। গোলোকে 

কাপর স্বকায় শীলা 1 বন্দাবনে পাবকীয় লীলা । শ্বেতপীপে সেহ লটলাব পরি 

শি্ট। গোলোক) বন্দাধন, শ্বেছ্বীপে তন্থছের নাই । আ্রনব্ধাপ বঙ্গত: শ্বেত 
ধাপ ৯ইয়া ও পৃণ্ণাবন হইতে শ্রগেদ। আ্ীনবদঘীপবাসীগণ বসো গাগাখান। 

ঠাহাবা শ্ীগোরাজের পার্ষণ | অনেক পুণাপুঞ্জ কনে শ্রীন্বন্ধীপরাপ লাভ ত%। 

অবপ্াথশে কোন বস অপ্রকাশ [ছল হাহা সলবদীপে পকটিত হহয়াছে। 

এপ বসেখ আঅধকাবা ঠতলে, ভাহাব অন্ুতব ১হবে। 

ব্ু। জ্রীনবদ্বাপণাতমর আয়ঙন কি” 

ধা | শ্রানবন্ধীপধায়ের ষোল ব্রেখশ পরিধি | ধামটী 'অগদল পান্সেব ঞ্লাকারু। 

'অইদালে আ্র্বীপ ও মধ্যভাগে কার্ণকাব | সীমগ্তীদ্। পোক্রমদধীপ, মধান্থীপ, 

কোলদ্বীপ, খতুদ্বীপ, ডক্দ্বীপ, মোদপ্ুমদদীপ এপ" কদস্ট্রুপ এহ আটটা ঘ্বীপে 

অষ্টদল। অন্তদ্বীপ মধাঠাগে। অগ্ঠদ্বীপের নধাপ্তণ শ্রীনাঙাপুষ্ধ এঠ নবখীপ 

ধামে, বিশেষতঃ শ্ীমায়াপুরে, সাধন করিলে জীব আচে চট সাধ পাও 

করেন। আমাগাপুরের মধাতাগে মহাযোশপাগরপ আজগন্নাথ টি মন্দ | 

সেই যোগপাঠে শ্রী/গাবাঙ্গদেবের শিতালীক। ভাগাবানখণ ধশন করেন | 

এ। শুগোধাসদেবের লীপা ক স্বধাপ পাঙ্রার বাদ্য ৮ 

২৪ 
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ব1। শ্রীক্ুধপাল! যেরূপ স্ববপ শক্তির ক্রিয়া, গৌরাঙগলীল! ও তন্রপ। 
কষে ও শ্রীগোরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। স্বরূপ গোস্বামী বলিক্সাছেন ৮ 

রাধাকৃফ্ঃপ্রণয়বিকৃতিহলণাদিনী শক্কিরপ্ম!- 

দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈন্াখ্যং প্রকটউমধুন! তদ্দুয়ং চৈকামাগ্তুং 

রাধাভাবছ্াতিস্থবলিতং নৌমি কঙ্ঃশ্বূপং ॥ 

বাবা? কুঞ্চ ও চৈতন্তা শিতাপ্রকাশ। কে অগ্রে কে পশ্চাৎ বলাযায় 

না। আগে চৈচন্য ছিল পরে রাধা কষ হইল। আবার সেই দুই একত্র হয়! 

এখন চৈতন্ত হইগাছে। একথার ভাৎপধ্য এই যে কেহ আগে কেন পাছে 

একপ নয়। ই প্রকাশই নিভা। পরমতত্বের সমস্ত লীলাই নিতা। যে বাক্তি এ 

ঢুই লীলার কোন লীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশর অতত্বঙ্জ ও নীরস। 

এ্র। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ তত্ব হইলেন, তবে তাহার পুজার 

ব্যবস্থ। কি? 

ব।। গৌরাঙ্গ নাম মানব গৌরপুজ। করিলে ও যাচ। হয়, কৃষ্ণ নাম মন্ত্রে কৃষঃ 

পৃপ্না করিলে ও তাহা ভয়। কুক্টমন্ত্রে গৌরপুজ। বা গৌরমন্ত্রে কুষ্ণপূজ! সকলই 

এক | ইহাতে যে ভেদ বুদ্ধি করে সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস। 

ব্র। ছন্নাবভারের মন্ত্র কিরূপে পাওয়া যাষ? 

বা। যেতন্ধু প্রকাণ্ঠ অবতারগণের মন্ঘ প্রকাশ্ঠরূপে বর্ন করিয়াছেন, 

সেই তন্ব ছন্নাবভারের্ মন্ত্র ছন্নরূপে লখিয়! রাখিয়াছেন। বাহাঁদের বুদ্ধি কুটাল 

নয় তাঁহার! বুঝিরা লইতে পারেন । 

ব্র। গোরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়? 

ব1। গৌরাঙ্গের যুগল ওই প্রকার। অচ্চনমাগে এক প্রকার ও ভজন 

মার্গে অন্ত গুকার। অগ্চন মাগে শ্রাগৌর খিষ্ুপ্রিয়। পূজিত হন। ভর্জন 
মার্গে গৌর গদাধর | 

ব্রা। শ্্রীবিষ্ণুপ্রিযা ভ্রীগৌরাজের কোন শক্তি? 

বা। সাধারণ_, তাহাকে ভূশক্তি বলিয়। তক্জগণ বলেন | তত্বতঃ তিনি 

কলাদিনীপারফ্ বেত সন্বিৎ শক্তি , অথাৎ ভক্ত শ্ববপিণী | শ্রীণৌরাবতারে 

জ্ীনাম পারেব সাব শ্বক্ধপে উদ্দিত তইগ়াছিলেন | শ্রীনবন্ীপধাম যেন্ধপ 

নববিধ ভর নয়টা হ্বীপ, শ্রীমতী বিঞুপ্রিকা তদ্রুপ নধধা শুজির স্বরূপ । 
শ্র। পতিবে বধু প্রয়াকে স্ব্ীপ শক্ষি বলা যায় ? 
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বা। ঈচাতে সন্দেহ কি? শ্ববপ শ্কির হলাদিনী সার মমবেচ সান্থচ্ছক্কি 
কিস্বরূপ শক্তি নন? 

র। পপ্রভো! সত্বরেই আমি অর্চন সম্বন্ধে শ্রীগৌরা্চন পদ্ধতি শিক্ষ! 

করিব। এখন আর একটী তত্ব কথা ননে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

চিচ্ঞক্তি, জীবশক্জি ও মায়াশা"ক্ ইষ্ঠারা স্বরূপশক্কির প্রভাব, আবার হইলাদিনী, 

সন্ধিনী, সথিৎ ইষ্ঠারা প্রঙ্তোক প্রভাবের প্রবাত্ত যত কিছু অনুভব হইতেছে, 

সকলই শনক্রুর কাধা চিষ্জগৎ, চিৎশরীর, চিৎসন্বন্ধ, চিল্লীলা সকলই শক্তির 

পরি5য়। শক্তিমান বে কৃষ্ণ ঠাার পরিচয় কোথ! ? 

বাঁ। বাবা! এ বড বিষম সমল্তা! | ন্যায়ের ফাকিবাণ মারিয়। এই বুদ্ধকে 

কি বপ করিবে? প্রশ্নতী যেমত সহজ, উত্তর ও তদ্রুপ বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের 

টন্তুরবাঝবার ত্ধিকারী পারা কঠিন। আমি বলি তুমি বুঝিয়া লও । 

কুষের নাম, রূপ, গুণ, লীলা মকলই শক্তি পরিচয় বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র থ্বেচ্ছ!- 

ময়তা ত শক্তির কাণ্য নয়। সেইটী কেবল পরম পুরুষের হ্ৃবূপনিষ্ট কাধ্য। 

কুঝ হচ্ছাময় ও শান্তর আশ্রয় রূপ পুরুষ বিশেষ; শক্তি ভোগা, কৃষ্ণ ভোক্তা | 

শক্তি অধীন, কুক স্বাদীন | এই স্বাধীন পুরুষটাকে সর্ব প্রকারে 1ঘরিয়া 
রাখিয়াছে । তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত | দেই" স্বাধীন 

পুরুষটী শক্ষি পিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধ্যক্ষ | মনুষ্য তাতাকে অনুতক 

করিংত গেলে শক্তির আশ্রয়েই অন্রতব করে, অতএব শক্তি পরিচয়ের অতীত 

পক্তিমানের পরিচয় অনুভব করে না। কিন্তু ভক্ত পুরুষ যখন তাহাতে প্রেম 

করেন, তখন শক্তির অতীত শক্তিমান নেতার সাক্ষাৎকার হয় | "ভক্তি শক্রি- 

ময়ী, অভএব স্ত্রীন্বরূপা | কৃষ্ণের ম্বদীপ শাক্তর অনুগত হইয়া! কৃষ্ণের ইচ্ছামন় 

পুকষত্ব পরিচায়ক পোকুষ বিলাল মন্থুভব করেন । 

ব্র। যদি শক্তির অভাত কোন পর্িচয়তীন তন্তু, তাভা' ত উপনিষদ 

উক্ত ব্রহ্ম হুইয়! পড়ে । 

বা। উপনিষদুক্ত ব্রদ্ধ ইচ্ছাহীন । ওপশিষদ্ পুরুষ শ্রী 

উভয়ে অনেক গ্রভেদ | ব্রন্গ নির্বিশেষ | কৃষ্ঃ,কষ্চশক্কি হইতে পু 

সবিশেষ? যেেতু তাহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তত্ব, অধিকার ও স্বতন্ত্র 

বন্ততঃ কৃষ্ণ ও কুষশক্তি অপুথক। শক্তি যে রুফ পরিচঙ্গ দেন, তাস্কাও 

কষ কেননা কুষ্ণকামিনী শক্তি শ্রীগাধারূপে নিজের লরিচর স্ত্রীভাবে' দিয়) 

গ্েচ্ছাময়। 
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থাকেন | কষ (সণা, পবম। » "ক, হ্রীমন্পী ঠাহার সেবা দাসী | পরস্পরের 

অ[»ম'নক পবস্পারর প্েদক তু | 

বা? দেব ইচ্ছাও ভোক্তত্থ যদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের পরিচয় হয়, তবে 

শ্রমভীব ইচ্চাট' কচি ? 

বা। শ্রীমতীব রচ্চা কুল। পীত। 1 কুঞ্চ হইতে কোন স্বাধীন ইচচ। বা চেষ। 

নাই । ইচ্ছা কৃষ্ণেব। সহ লাক খ ম্মপান যে কষ (সবার উচ্ছা তাহা বাধকাব। 

রাপিব] পূণ শালা পা সি দযানাতি | কষ পুকষ বা শান্তির আাদীশ্বব ৭ আবর্কক। 

আহা পশান্ত কাথাপকণানব পরখ বাখাজ্গা মহাশয়ের আক্কা পাইযা। ভাঠাকে 

দগ্ধ প্রাণাম করত « 'নাথ পরমাহলপদ বি, পুষ্করিণী গ্রামে নিজ বাটীতে 

গমন কারালন | দন পিন খধঙনাগের হাব পাবধর্ীন হইতেছে দোখযা ভাভার 

ঠানুব না! হাহা াব্ব্র সম্বন্ধ কাঁধে লাগিলেন 1 বঙক্গনাথ হে সব কথায় 

কণপান্ কারন না) দিলাানাশ বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষত ঠা গুলিব আলো- 

টনা কারা ৩ লাগলেন । কণাগ্াল সমন্দ জায়ঙগম হহলে আবাব অসু হমম 

নূন উপদেশ লই এনপ মে কাবয়া গ্মানন্দের সা * লাশ অঙ্গনে গমন 

কবেন। 

পঞ্চদশ অধাম | 

নিতাধর্ম ও স্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেধান্তর্গহ জীববিচার ) | 

«. শ্গ্& সঙজ্গনাপ কটু শাঘই শীবাসমক্নে পৌছিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক 

দেখবার জণ্য সে 'পবস &আ্াগোজ্রমবানী ভক্তগণ শ্রাবাসমঙ্গনে সন্ধ্যার পুব্বেই 

পৌছিাছিলেন 1 আপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ঞবদাস ও অদ্বৈতদাদ 

শ্রভাত সকশেইনাবা বকের মণ্ডপে বমসিলেন। ব্রজনাণ ঈীগোদ্রম্বাী বৈষ্ঝব- 

দিগের টা মান মনে করিলেন আমি সত্বরেই ইহাদের সঙ্গলাভ করিয়া 

হইব । বজনা?থর ম্বনঅ মুখশ্রী ও ভক্তিময়ী মুদ্ি দেখিয়া তা্কার! 

ভাকে আশীর্বাদ করিলেন অগ্লক্ষণের মধ্যেই তাহার! দক্ষিণাভি- 

4 
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হইতে দর দর পার! পড়িছেছে। রথুশাথদাল বাবাজী মঙ্কাশয়ের কি 'এক 

অপূর্ব হ্নেভ ব্রনাথের প্রতি হ্টয়াছে যে তিনি জিজ্ঞাস] করিগেল, বাবা। 

তুমি কেন রোদন করিতেছ ? ব্রজনাণ বিনীতভাবে বলিলেন গ্রাভো 1! আপ- 

নার উপদেশ ৭ সঙ্গ বলে মামার চিত্ত বিকলিত তইধাচে। এ সংসারকে অসার 

বলিয়া বোধ ভষ্টতেছে। শ্রীগীরপদ আশ্রষ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল ভষ্টয়াছি। 

অদ্দা সামার মনে এই একটী গ্িজ্ঞাস! উপন্থিত হইয়াছে । আমি তত্বতঃ কে? 

এই জগতে ব আমি কেন আনিয়াছি? পু 

বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিষা আমাক ধন্থা করিলে | যে জীবের গু 

দিন উদয় ভয় তিনি এই ওক্সুটী সব্বাগ্র করিয়া থাকেন। দশমুলের শ্লোক ও 

গ্লোকাথ শ্রবণ করিলে আর কিছু মন্দেহ থাকিবে না। 

পুলি: খদ্ধাগ্রেরিব চিদণবে! জীবনি চয়াঃ 

তরেঃ ক্যযপ্তৈবাপূথগাপ তু চগ্ছেদবিষয়াঃ | 

বশে মায়। বস্তা প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ 

সজীবে! মুন্ষোপি গ্রকাচবশগোগ্যঃ স্ব গ্ুরণতঃ |৫| 

উজ্জ'ল5 অগ্রি5উতে বিস্বুপিঙ্গ ঘেবপ বার ভয়, সেইকপ চিৎসৃম্যশ্বরূপ 
স্রীতবির 1করণ-কণ স্তানীয় চিৎ পরমাণুস্বদ্ূপ গনন্থ ভীব। শ্রীরি, হতে 
অপুথক হ্যা জীব লকল নিতা পুথক। ঈশর ৭ জীবের নিঠা ভেদ এই যে, 

যে পুরুষের বিশেষ ধন্ম হইছে মায়াশক্কি হার নিত্য বশীভূত দানী আছেন ও 

যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির 'মধীশ্বর, তিনিই ঈশ্বব। যিনি মুক্ত অবস্থাতে ও 

হ্বভাঁব অনুসারে মায়! প্রকৃতির বশ-যোগ্য তিনি জীব। 

ব্র। সিদ্ধান্ত অপুর্ব! বেদপ্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি। প্রতুবাকাই বেদ 

বটে, কিন্তু উপনিষদে ই] দেখাইলে লোকে উনাকে প্রভু বাক্য বলিয়া স্বীকার 

করিতে বাধ্য হইবে। 

বা। বছতর বেদবাক্যে এই তত্ব জাছে। আমি ঙ্ঠই একটী বলি প্রবণ কর। 
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যথাগ্নরেঃ ক্ষুদ্র! বিস্ফুলিঙগ। বুাচ্চরস্তি 

এবমেবাশ্বাদাত্মনঃ সর্ববাণি ভূতানি ব্যুচ্চরত্ি 7 

তশ্ বা এতশত পুরুষস্য দে এব স্থানে ভবতঃ 

ইদঞচ পরলোকস্থানঞ্চ সুন্ধ্যং ততীরং শ্বং স্থানং ॥ 



১৮২, জৈব ধর্মী । 

তপ্রিন সান্ধা স্কানে তিউক়েতে উচে স্থানে 

পশ্য টীদঞ্চ পরলোক ক্যান । 

একট বাকো জীবশক্তির তটস্থ লক্ষণ বিবৃত হ্টয়াছে। পুনগ্লায় বৃচদারপ্যক 

বলেন )-_ 

তদঘথা মভামত্ত্য উদ কলেহনসঞ্জরতি 

পুর্বধ্ পরইঞাবমেবায* গুক্ষ এঠাবুভা- 

বন্তাবনুসঞরত স্বপ্ন ম্যাচ বুঙান্তথঃ ॥ 

ত্র। তটন্ত শব্দের বৈদান্তিক অথ কি? 

বা। নদীর জল ও কুমির মধ্যবস্তী স্কানকে তট বলে। জলের সংলগউী 

ভূমি। তট কোগায়? তট কেবল জল ও ভামর মধ্যবর্তী বিভাগকারী স্ত্র- 

বিশেষ । তট অতিন্ঙ্ধ স্তান। ভুল চাক্ষ দেখা বার না। চির্জগংকে জঙ্গের 

সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মাঞ্িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদু- 

ভয়ের বিভাগকাদী হুষ্নুত্র্ট তট। সেই সান্ধস্থবরে জীব শান্তর অবস্তিতি। 

কুর্য্যের কিরণে যেরূপ পরমাণু সকল অাস্ততি করে, জীব সকল সেইবপ। 
জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপর দিকে মায়া রচিত ব্রদ্ষা্ 

দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্কি অসীম । মায়াশক্তি ও গ্রকাও। তদ্তয়ের মধ্য 

স্থিত অনস্ত জীব হৃপ্ম। তটগ্কশক্তি হইতে জীব । অতএব জীবের স্বভাব ও 

তটস্থু | 

বু। তটন্ত শ্বভাৰ কিরূপ? 

বা। উভয় জগতের যধ্যবতী হইয়া! চইদিকেই দৃষ্টি চলে । উত্তর শক্তির 

ব্পীভৃত হইবার যোগ্যতাই তটস্ক স্বভাব | তট জলের জোরে কাটিয়া গিয়! 

নদী হয় আবার ভূমির দৃঢতা লাভ করিলে ভূমি হুইয়! পড়ে। জীব যদ 
রুষ্ণের প্রচ দৃষ্টি করেন, তবে তিন কৃষ্ণ শক্তিতে দৃঢ হছন। যপ্দি মায়ার প্রতি 
দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্বহিদ্ফুণ হই! মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন | এই 

প্রভাব তটগ্চ স্বভাব । 

গিঠনে কি মায়ার কোন তত্ব আছে ? 

॥ জীব চিত্তে গঠিত। নিতাস্ত অণুস্থরণ হওয়ায় চিদ্বল 
জাভাঁবে মার্ডর অভিভাব্য থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য । স্বীবের 

সম্ভার মায় ট্ুন্ধ নাই। 
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ব্র। আমি আমার অধাপকের নিকট শ্ুণিয়াছিলাম যে তরঙ্গের চিৎথ'ও 

মায়া পরিবেষ্টিত চইলা জীব ভইয়াছে। আকাশ যেরূপ পর্ধদ| মহাক1শ বন্ধ 
আবরিত হইলে ঘটাকাশ হয়| জীব সেইরূপ স্বভাবতঃ ব্রদ্ধ, মায়া দ্বারা আব 
বিত হইয়া জীব হটয়াছে। একথাকি? 

ব। এ কথাট! মায়াবাদ মাত্র । ব্রহ্ম বস্বকে মায়া কিন্নপে ম্পশ করিতে 

পারে। ব্রহ্গকে যদি লুপ্ত শক্তি বলো, তবেই বা! মায়াসারিধা কিরপে হয়। 

মায়। শক্কিও যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব তয় | মায়ার 

আবরণে ব্রদ্ধের দুখ কখনই সম্ভব হয় না| | যদি ব্রন্মের পরাশক্তিকে জাগ- 

রিত রাখ তবে মার! তুচ্ছ! শর্ষি, সে কিন্ধপে চিচ্ছক্কিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম 

উ$ইতে জীব ৃঙি করিবে? ব্রঙ্গ অপরিমেয় তাঙ্াকেই ব! কিরূপে খটাকাশের 

স্টায় খণ্ড খণ্ড করা যায়? ব্রঙ্গের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যার ন।। 

জীবন্ষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই | জীব অণু ভইলেও মায়ার পরতত্ব। 

ত্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে জীব ব্রদ্ধের গ্রতি- 

বিশ্ব। সুর্য যেরূপ জলে প্রতিবিষ্থিত হন, ব্রহ্ম তদ্ধপ মায়ায় প্রতিবিদ্বিত হইয়া 

জীব হইয়াছেন । এ,কথাইব| কি? 

বা। উহাও মায়াবাদ। ব্রঙ্গের সীমা নাই । অসীম বস্তু কখনই প্রতি- 

বিশ্বিত হইতে পারে না। ব্রহ্গকে সীঙ্বাখশিষ্ট কর! বেদসিদ্ধ মত নগগ। 

গুতিবিষ্ববাদ নিতান্ত ছেয়। 

ব্র। আর একবার একনান দিশ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে জীব 

বন্ধতঃ কিছুই নয়। ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে | ভ্রম দূর হইলে একমাত্র 
অখণ্ড ব্রঙ্গই থাকেন । এ কথা কি? 

বা। একথাও মায়াবাদ ও অমুলক। একমেবান্িতীয়ং এই রেদবাক্যে 

ব্রক্ম রাতীত আর কি পাওয়া যায়। ব্রহ্ম বাতীত আর বদি কিছু নাই, তযৈ 

ব্রম কোথ। হতে আগিল? কাহারই বা শ্রম? যদি” বল ত্রঙ্গের জম তবে 

তুমি চ্ষকে অকিঞ্তিকর করিয়া ব্রহ্গ রাখিলে ন।। রম্য যদি একট! 

পৃথক তত্ব খানা যায়, তবে অদ্ধয় জ্ঞান তত্বের ব্যাঘাত হয় । 

ত্ব। একজন ব্রা্গণ পর্ডিত কোন সমক্স এই নবহীপে খ্িচাু করিয়। 

স্থাপন করেন যে জীবই আছেন। তিনি স্বপ্রে সমস্ত শাটি করিয়া ডা) ৮৬. 

দুঃখ ভোগ করিতেছেন স্বপ্রান্ত হইলে তিনি বর্গস্বূপ | এব কি জ্্থা ? 
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ব! | ইঠাঁও গনাখাদ। রক্গাবস্ক। ভক্তে জাবাবস্থা ও পপ এ সকল 

কিরাপ পিগ্ধ হয়। শ্রক্িতে রঙ্গতজ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান এ সকল উদ্দা- 

ভরণপ্দারা মায়াবাদী কখনই অদ্ঞ্জ জ্ঞানকে স্কিরতর রাখতে পারবেন না 1 এ 

মস্ত ফাকি জাবকে মো'ভত করিবার জন্য জালম্ববপ প্রস্থ ত হইয়াছে । 

ব্র। জীবের শপে মায়ার কারা নাহ ইভা অবস্তা স্বীকৃত হউবে। জীবের 

শ্বভাবে মায়া বিত্রম ভাত পাবে তাও খুঝিলাম | এখন টঞজজ্ঞাসা করি 

চিচ্ছক্তি কি জীবকে শটন্য স্বভাব 'দয়! নিশ্মাণ করিয়াছেন ? 

” বা। না। চিচ্ছন্তি কৃষ্ণের পনিপুর্ণশ্ত | তিনি যাহা উদুধ করেন সে 

সমন্হ নিতা-সদ্ধ খস্ত্। জীব 'নত্যাসদ্। নক । সাধনার জীব সাধনালিগ্ধ 

ইঠয়। নিঠাপিদ্ধের সমান "আনন্দ ভোগ করেন 1 শ্রীমতীব চত্ভাব্বধ সখীগণ 

নিশ্্যসিদ্ধ। এবং চিচ্ছক্রিস্বরূপ শ্রামতীর কায়বাহ। জ্ৰীবধ সকণ কুঘেেব জীবশাস্ত, 

তে স্দয় হইয়াছেন । চিচ্ছাণ্ যেনপ কুকের পুণশক্কিত জাব শক্ত সেব্ধপ 

কষেের অপু শাওা | পর্ণ শক্তি হতে সমক পূর্ণতার পরিণতি । অপুণ শাক 

হইতে অণু-টৈতগ্ঠস্ববাপ জীব সকলের পাবণতি। কৃষ্ণ এক এক শাক্ততে 

অধিষিত হতয়া তদনুনূপ স্ববপ প্রকাশ কনেন।॥ চিত্ম্বরীপে অধিষ্ঠিত তয়] কঃ 

ব। পরব্যোমনাথ নারায়ণের স্ববপ প্রাকাশ করেন। জাবশাক্তিঠে আধষ্ঠিত হভয়! 

ব্রজেব শ্বীয ধিলাস মুবূপ খপদেখস্গপ শ্রক্কাশ কগেন | মায়াশাজ্াত অধিষ্ঠিত 

হয়! কারণোঁদকশায়ী, ক্সারোদকশায়ী ও গভোদকশায়ীৰপ বিষুর স্বরূপওয় 

গ্রকাশ কবেন। বু কৃষ্ণস্ববূপে সমস্ত পূণ চিদ্ধাপাখ প্রকড করেন। বণল- 

দেবন্ববপে শেষতত্ব হইয়া পেষাশ্ববপ কৃষেের অষ্প্রকার সেবা নিম্মাণের জঙ্গ 

নিত্যমুক্ত পার্শদজীখানচধকে প্রকট করান। আবার পরব্যোমে শেষদপ সঙ্কষণ 

হইয়। শ্রৌরূপ নাবায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা নিব্বাহেব জন্ক “নিত্য পার্খদকপ অষ্ট- 

প্রকার সেবক প্রকট করুন । সন্কর্ষণের অবতার কপ মচাখিষু। জীবশাক্তির 

অধিষ্টান হভয়। পরমাত্মপ্টুরূপে জগাগত জীবাত্মা সকলকে প্রকট করেন। এহ 

সমন্ত জীব মায়া-প্রুন || যে পধ্স্ত 'ঙগবৎ কৃপাবলে নচ্ছন্্িগত ভলাদিনীর 

খমাশ্রয় না প৫, তঠাদন তাহাদের মাপাকর্তৃক পরাজিত হত্তবার সম্ভাবনা। 

মায়াবন্ধ। এরনন্তজীব মায়াকর্তক পরাজিত ভইরা সাকার গুধত্রক্কের অন্থগত । 

আতএখ বিটাও এই যে জীবশাক্তই জীবকে প্রকট বরান। চিচ্ছক লীবকে 

প্রকট 



পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৮৫ 

। পুর্বে গুনিয়াছি চিজ্জঞগত নিশা ও জীব নিত্য । তাহা হইলে নিশা 

বস্তর উদ্ধ+, সৃষ্টি ও প্রাকটা কিরূপে সন্ভধ হয়? কোন সময়ে বদি তীহ্থাবা 

প্রকট হল অথচ পুন্বে অগ্রকট  ছপেন, তাহা হইলে তাহাদের নিতাত! কিরূপে 

সম্ভব ভয়? 

বা। জরুক্সগর্ভে বে দেশ এ কাল অন্ভব কারচ্েছ, তাহা চিজ্জগতের দেশ 

ও কাল হইঠে বিশক্ষণ | জড়জগতের কাল ভুত, বন্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন 

বিভাগে বিভক্ত | চিক্জগতের কাল অথ «রূপে শিশ্যবন্ডমান ।& চিদ্ব্যাপারে যত 

কিছু ঘটন] "আছে, সমস্থই নিতাবর্ভমানকালে প্রতীত । আমকা যে কিছু বর্ণন 

করি সপ্ত জডকালও দেশের আধিকত। স্রঙরাং আমরা যখন “জীব স্ব 

১ইয়া'ছলেন” 'ভীব পরে মায়াবদ্ধ হলেন? “চিজ্জগণ্ প্রকট হইল? “জীবের গঠনে চিৎ 

বৈমায়ার কার্য নাই, এইরূপ কথা বলি, তখন আনাদের বাকের উপর জভীয় 

কালের বিক্রম হইয়া থাকে । আমাদের বঙ্গাৎস্যায় এগ্রাকার বর্থন অনিবাধ্য। 

এইজহা) জীবধিষয়ে ও চিদ্ধিষয়ে সমস্্ বর্ণনেহ মায়িক কালের আধিকার ছাড়ান 

যায় না। ভূত ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আপিয়! পড়ে। এই বর্ণন সক্ষলের তৎপধ্য 

অনুভব সময়ে শুদ্ধবিদ্বারকগণ নিত্য বন্তমান কাল প্রয়োগের অগ্ুভব করিয়া 

থাকেন । বাব! ! এংবিষপ় বিচার জময়ে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবে] অনিখার্ধ্য : 
বাকোরহেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়। চিদন্ভব কারবে। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীয় 

স্বরূপ ভূপিয়া গিয়। মার়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা সকল বৈষ্ণবেই বলিয়! থাকেন। 

কিন্ত সকলেই জানেন জীব নিত্যপস্ত, দ্বই প্রকার । নিতাযবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত | 
এ বিষয়ে মানববৃদ্ধি প্রমাদের বশীভূত বলিয়া এরূপ উক্তি হর; কিন্তু ধীর ব্যক্তি 

চিৎসমাধি দ্বারা অপ্রাকৃত সত্যের অনুভব করেন। আমাদের বাকা জড়মর | 

5 কথ! দ্ধপিব বাকামল আসিয়া উপন্থিত হইবে, কিস বাব! তুমি নিশ্ুপস্ত্য 

অন্তভব করিয়া লইবে। এ বিষয় তর্ক স্থান পায় না, কেন না অচিস্ত্য জবাব সকলে 

তর্ককে নিষুক্ত কর! বৃথা । আম জানিতেছি তুমি ঞখনই এ ভাব ইঠাৎ হদরঙ্গম 
করিতে পারিবে না । তোষাও হৃদয়ে যত চিদগুণীলন বুছিইইবে ততই জড় হইতে 

চিদের বৈপক্ষণা সহজে উদয় ইইবে। তোমার শরীর জড়ময়, স্বীরের সমস্ত ক্রিয়া 

জড়ময় ; কিন্তু তুমি জড়ময় নও, তুমি অণুটৈতন্ত বস্তু । আঁপনাউি্ু আপান যত 
জানিতে পারিবে, ততই নিজন্বকপকে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেচ্ছুব বালয়। 

অগশথ কাঁরতে পারিবে! এ ফলটী আমি বিয়া দিলে তোমাক ? 

শা, অথবা এমি স্টানযা! পইলেও পাত হইবে না । তুমি হত হবিশানে 

তত ঠহবে 

৪ 



১৮৬ জৈব পন্ম | 

নিগের চিন্য়ই ন্টদয় করাইবে, ততই তোমার চিক্জগতের গ্রাতভীতি ঈঈবে। খাকা 

ও মন উদ জড় সঙ্থন্ধে উৎপন্গ। ভাতার! অধিক চেষ্ঠা কারয়াও [৮দস্ত *্গশ 

করিতে পারে না। যথ। বেদ বলিম্াছেন 7 

যঙ্ঠো বাঁটো নিব্তস্তে অপ্রাপা মনলসাসহ। 

আমার উপদেশ এই যে হমি এ বিষয়ের সিদ্ধাপ্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা 

করিবে না, নিজে অন্তভৰ কখিবে। আমি প্রদেশমাত্র বলিলাম । 

গ্র। আপনি বলিলেন জলি অগ্নির বিশ্বুলিজন্ব্প চিত্ন্ামার কিরণ 

পরমাণু স্থলীষ জীব । উহাতে জীবশক্তির কাযা কি? 

খা। কষ্-ক্ষ'লত 'গ্সি বা স্ধ্স্বরূপ স্বপ্রকাশ । জলিত আগ্িব যহদুর 

স্বীয় সীন। ভন্মত্ধ্যে সমস্ত পরিপূর্ণ চিদ্বযাপাথ | ভাহার বহ্স্মিগলে শুধোব 

কিরণ বস্তুত হইগাছে। [ক্রণটী শ্বন্ধপশক্তির অখুকাপ্য | সেই 'অগুকাধ্য 

মধান্ত কিবণকণ সকল তাহার পরমাণু | জীব সকল সেই পরমাণ, নিচয। 

শ্ববূপশক্তি কুম্যমগুলখন্তি জগৎ গ্রক্টয়িত্রী। বহিম্মগুলের ক্রিয়া! [চচ্চক্কির 

অণ.ংশরূপ জীবশান্ত'র ক্রিয়া) অতএব জীববিষয়ে কেবল জীবশক্তির ক্রিয়া 

আছে | “পরাশ্ত শান্ধব্বিবিধৈব শায়তেশ এই শুতিমতে পরাশক্কিম্থঝপ 

চিচ্ছন্তি নিজ মণল ব্তভূতি ভইয়! জীবশক্তিৰপে চিল্সগুল ও মায়ামণলের 

মধাতট উমিশে স্র্দ্যকিরণবূপে গিতাজীৰ সকলের প্রক্টয়িত্রী হইয়াছন। 

ত্র। জলিত অগ্ন জড় খন্ব, শ্শ্য জডবস্তু, বিশ্বুলিঙ্গ ও জড়দ্রব্য বিশেষ, 

এই সকল জড় বস্তুর তুলন1 কেন চিত্বাত্বে প্রমোগ হইমাছে। 

খা । স্মামি পুব্দেই বাণয়াছি যে ভঙখাক্যে চিবিয়ে কথা এলি 

গেলেই জডমল হতরাং আসিয়। পাঁডবে। মতএব বাধ্য তইয়া একপ উদাহরণ 

দেও! যায়। উপায়াস্তর নাই খলিয়া চিত্বপ্থকে, অগ্নি, সৃধ্য এই সকল বাক্য 

প্রয়োগ ঝুরিয়া পাখা! করিতে প্রবৃত্ত ভউ | বস্ততঃ কু কৃব্য হতে অতি শ্রেষ্ট 

পদ্দাথ । কষে চিন গুল আধ ছেজ- মণ্ডল হইতে অতি শ্রেউ । শর্ষের কিরণও 

তাহার কিরণকণলক্ল তটুতে ক কিরণ ও কুঞ্চকিরণকণ সকণ অতিশয় শ্রেষ্ঠ । 

এপ £হলেও কারন স্থল বিচার করিয়া এ সকল উদাতিরণ ব্যবঙ্গার কর 

যায়। উদার সকল প্রাদেশিক গুণমান্র খ্স্ত কবে , সাব্যাদশিক গুণ ব্যক্ত 

»প্যের ও স্ুর্মাকিরণের স্বপ্রকীশসৌন্দধ্যগুণ ও পর গুকাশক গুণ 

১ গুগুই চিত্তহ্ের শ্বগ্রকাশত ও পরপ্রকাশত্ গুণের উদ্দেশ করে। 

কহ, গত ইত্যাদ এ চিখ্যিষেগ উদাঙ্রণ স্ণীয় নয়। গিগ্ধ জগের 

কার না) 

এহ 2 

শয়্ের 



পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৮৭ 

মত বলিলে জলের তারলা মাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা! জলের সর্বস্তণ মে $দ্ধে 

পাওয়া যাঁয়,। তা! কি ছদ্ধ চইতে পারে? অতএব উদাহরণ সকল বস্ত্র এক 

প্রদেশের গুণ ব্যাখ্যা কৰঝে। সম্পূর্ণ সত্তা থ্যাথা। করিতে পারে না। 

ব। চিৎ হূর্্যকিরণ ৪ তন্মধাবন্ধি পরমাণু সকল হৃধ্য হইতে অপুথক হইয়াও 

তাঠ। হষ্ঈটতে নিতা ভিন্ন । ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? 

বা। জড়জগতের কোন বস্তব হইতে কোন বস্তু নি:স্ত হইলে, হয় একবারে 

পুথক ভয় ঘা, ন্ুবা সেই বঙ্গর সঠিত একত্রে থাকে, এইটা জড়ধন্ধেব 

পরিচয়। খগণ্চিষ্থ প্রন্থত ভষ্টলে থগ হইতে ভিন্ন হয়। আর সেই থগের সহিত 

একত্রে বর্তমান হয় না। মন্ুষোর নখরোমাদি যঙদিন ছিন্ন না করা যায়, 

ততদিন পল্গত হঈযা9 মন্্রষোর সহিত একতে অবস্থিতি করে। চিদ্বিষয়ে এ 

ধন্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে । চিত্কর্ম্য হইতে যাহ! যাভ। নিঃঙত হইয়াছে সমু 

দয়ষ্ট যুগপৎ ভেদাভেদ ধাপার। কিরণ ৪ কিরণকণ শ্র্্য হউতে নিংৃন হঈয় 

যেবপ এক থাকে, সেইরূপ জীব শক্কিরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুরূপ জীব 

নিচক কুঞ্ঝশ্্য ভইতে নিত হষ্টয়। কৃষ্ণ হইতে অপৃথক থাকে । আবার অপূথক্ 

তইয়াও স্বতদ্ব ইচ্ছাকণ পুথক্ পুথক্ জীব লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্য পুথকৃ 

গাকে। অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কষ্চ হইতে তেদু এই তত্ব 
নিত্যসিদ্ধ। ইহাই চিদ্বাপারের বিলঙ্ষণ পরিচয় । কেবল জড়ে একটা প্রাদে- 

শিক উদাহরণ পঞ্ডিতগণ দিয়া থাকেন তাহা! এই ;--কনকের একটী বৃহৎ পিও 

আছে। সেই পি হইতে একথণ্ড কনক লইয়া একটী বলয় গঠিত হইল । 

বলয়টী কনকাংশে কনকপিণ ৯ইতে অভেদ, কিন্তু বলয় অংশে কনকপিও হইতে 

পৃথক। এই উদ্াহরণটা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না, কিন্তু ইভার এক দেশে ক্রিয়! 

আছে। চিত্গৃধ্যের 1চত্তত্বে অভেদ । পৃণচিৎ ও অণুচিৎ উভয়ের অবস্থাভেদে 

ভেদ | ঘটাঞাশ মহাকাশ এই উদ্দাভরণটী |চত্ততধে নৈতান্ত অনংগগ্ন। 

ত্র। চিদবস্থ ও জড়বন্ত উভয় ধরি জাতিতে ভিনরজ্ভয়, তাহা হইলে উদাহরণ 

কিরূপে সুষ্ঠু হইতে পারে? 

ব। জড়বস্ততে যেন্ধপ পৃথক পৃথক জাতি আছে, যে জাতিটগ্ু নৈয়ায়িকগণ 

নিত্য বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্য নাই। আসি পূর্রেঈজ্বলিয়াছ, 

চিদই বস্তু এবং জড় তাহার বিকার। বিকৃত বস্বতে ও শুদ্ধ বস্তু 

বিষয়ের সৌপাদৃষ্ঠ থাকে । শুদ্ধবপ্ধ হইতে বিকৃত বস্ত ভিন্ন হইয়া, 
অনেক বিষচে সৌসাদৃগ্ত যার না। করক! জঙ্গের বিকার হুগয়ায়। জণ সইতে 



। ১৮৮০ জৈব দর্খদ । 

করকা পুথক বস্ঘ যা পডে, কিন্ত শৈত্যাদি গুণের সাদৃশ্য থাকে । শীতলজশ 

ও উষ্ণজাল শৈতাদি গুণ সাদৃষ্ত থাকে না, কিন্তু তারলাগুণের সংদশ্তা থাকে। 

অতএব খিষ্ত বস্থাত শুদ্ধ বস্কব কোন না কোন ব্ষিয়ের সাদৃশ্ঠ দেখা ফাএ। 

জডজগত [9স্জগতের বিরতি হইলেও জে চিদ্গুণের যে সাদৃশ্ট পাওয়া যায়, 

তাহা অবণশ্বনপুর্বক ক্ঙ মু উদাহরণে চিগ্ষিয়ের আলোচনা চলে। আবার 

অরুদ্ধহী দর্শন গায় অধলন্ধন করিলে চিত্বাত্বর সক্ষধম্ম সকল জডতত্বের স্কুল এ 

বিপর্যস্ত ৬হথলাচনায় উপশাদ্ধ হয । রুখ্গলালাটি সম্পূর্দাপ চ্ল্ালা ; হহাতে 

জড় গন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত বজলীলা সম্পূর্ণ অপ্রাককাত। বর্ণিত বিষয় 

সকল মানবমগডলে যখন পঠিত হয় ৬খন শ্রোতবগের অধিকার ভেদে ফলোদয় 

হয়। নিতান্ত জডাসক্ত শোতখগী জডন্ষিষালহ্কার অখলম্বন পুর্বক সামান্ত নায়ক- 

নায়িকার কথা শ্রবণ কবেন। মধ্যমাধিকারীগণ অক্ধতী দশনস্তায় অবলম্বন 

পূর্বক জডবর্ণনের সন্গিকটস্থিত চিখিলাল দেখিতে থাকেন । উত্তমাধিকার।গণ 

জডাভীত শুদ্ধ চিদ্িলাসরসে মগ্ন হন। এই সমস্ত ম্তায় অবলম্বন ব্যতীত জীব 

শিক্ষাৰ 'আর উপায় কি? যে বিষয়ে বাকৃশাক্ত চলে না, চিত্ববু'ভ্ত পঞাভূত ভয়, 

সে শিমষে বদ্ধলীবের কিরূপে স্ুন্বর গাত হইতে পাবে? সৌসাদৃশ্তের উদাহরণ 
এব* অরুন্ধতী দশন ন্যায় ব্যতীত তার কোন উপায় দেখি নাঁ। জভ বিষয়ে হয় 

ভেদ, লয় ভেদ মাত্র লক্ষিত হইবে। পৰমতত্বে সেবকপ নয়। কৃষ্ণের সহিত 

কৃষ্ণের জীবশক্তি এবং তত্প্রকটিত জীব নিচয়ের অচিস্তা যুগপৎ ভেদাভেদ আংশ্ব 

হীকার কবিতে ভইবে। 

ব। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন স্থলে? 

বা। ভীব ও ঈশ্ববের নিশ্যাতেদ অগ্রে বলিষ! নিত্য ভেদ দেখাব । 

ঈশ্বব জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতাম্বপ, ভোক্তান্বৰপ, অন্তান্বর্ূপ, শ্বপ্রকাশ 

9 পবগ্জকাশ। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রজ্ত ও ইচ্ছামন্্। - জীবও জ্ঞানস্ব্প, 

জ্াতান্মবূপ, ভোক্তান্বব, মন্তান্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ ।! তিনি 

ক্ষেব্রজ্ঞফ ও ইচ্ছা বিঠাষ্ট। পূর্ণ শক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা । 
কমে জীবের সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই বর্তমান। পুর্ণ! ও 

অণুত] প্রধুর্ত ্ববপ ও শ্বভাব ভেদ থাকিলেও সেই দেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে 
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থাকিলেও ক্ষীর, শক্তির অধীন । দশমুলে মায়! শবে ফেলল জডউমায়া নয়। মায়া- 

শন্দে এখানে স্বূপ শক্তি । মীয়তে অনয়া ঈতি মায়া এই ব্যৎপত্তিক্রমে যে শক্তি 

কর চিজ্জগতে জীব ধুগঙ্ডে ও জড জগতে পাঁরচয় দেয় তাহারঈ লাম মায়া 

আত এব মায়াশন্দে এখানে স্বরাপশক্তি, কেবল ফাড়শক্তি নয়। কুষ্ মায়ার অধীম্বর | 

জীব মায়াবশ, অন্ত এব শ্রেতাশ্বতর বলিধাছেন ;-- 

যশ্মান্মায়ী স্জতে বিশ্মমেতৎ ভন্মিশ্চাগ! মায়য়। সনিরদ্ধঃ ॥ 

মায়াঙ্ প্রকৃতি" বিদ্যান্মায়িন্য মভেশরং | 

তশ্যাবক্নবভীতৈস্ত ব্যাগ্তং সববমিদং জগত ॥ 

এই বেদবাকো মারী শব্দে মায়াণীশ রুষঃ, গ্ররৃতি শা সম্পূর্ণ শক্তি | এই 

সর্ঘ বারণ্য গুণ ও শ্বভাব ঈশ্বরের বািশষ ধর্ম) ইভা জীবে নাই | জীব 

মুক্ত হলেও এ গুণ লান করিতে পারে না। জ্তগদ্ধাপাব বজ্জ্ন এই ব্রঙ্গ 

চত্রের সিদ্ধান্ত বাক্যে ঈশ্বর তঈতে জীবের নিভা পাথক্য বিদ্বনপ্তাল স্বীকৃত 

তহয়াছে। এই নিতাঙেদ কাঁললিক নয় নিত্য দিদ্ধা এ ডেদ জীবের কোন 

অবস্থাতেই বিনষ্ট তবে না। অতএব কৃষ্জের নিতার্দাস জীব এ কথাটা মহা 

বাক্য বলিয়! জানিবেন। 

ব্র। নিতা ভেদ যদি গিদ্ধ হইল তাহা হইলে অভেদ কখন মালা যায়? 

তবে কি নির্বাণ বলিয়া একটা অবস্থা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 

বা। বাবা তাত। নয়। কোন 'অবশ্তাতেই কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়। 

ব্র। তবে অচিন্তা ভেদাছেদ এ কথ। কেন বলিলেন? 

বা। জীব ও কৃষ্ে চিদ্ধন্ম বিষয়ে নিত্য অভেদ এবং শ্বরূপে নিত্য ভেদ। 

নিতা অভেদ সত্তেও ডেদ প্রতীতি নিত্য । অভেদ শ্বরূপের সিদ্ধি থাকিলেও 

তাঙার অবস্থাগত পরিচয় নাই । অবস্থাগত পরিচয় স্থলে নিত্য ছেদ প্রকাশই 
বলবান। একটা! গৃহকে যুগবৎ অদেবদতত ও সদেব্ুত্ত যদি বলা যায় তাহী 

হইলে কোন বিচারে অদেবদততত্ব থাকিলেও সঙ্গেবদত্বত্বের নিত্য পরিচয় থাকিবে। 
জড়ঙ্গগতে আর একটা উদাহরণ দিব। আকাশ একটিষ্ড়দ্রব্য বিশেষ । 

পেই আকাশেরও বর্দি কোন আধার থাকে পেআধার পত্েও শ্্বাকাশ মারের 

পরিচয়। তঙ্জপ আঅভেক সত্বায় যে নিভাভেগের পরিচয় তাহাইস্টুসে বন্তর 

পরিচয় মাত্র । 

ব। তাহ হইলে জীবের নিত্য শ্বভাৰ আর একটু স্পট করিয়া বনুচু 
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বা লীধ অথুচৈভন্ঠ, জ্ঞান গুণ পম্পয়, অআহং শব বাচা, ভোজ) মস্ত! 

ও বোদ্ধ! | জীবের একটী নিতা স্বরূপ আছে। দেই স্বরূপটী হুমম । যেমত 

এইট স্কুল শরীরে তস্তপদ চক্ষু নাসিক কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল নুন্দররাপেন্ছুন্ত 

হইয়া গুণ স্বপকে গ্রন্থাণ করিয়াছে, সেযপ চিৎকণময় শরীরে সর্বাগ 

স্ন্দরকূপে একটী চিৎ্কণস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে । ভাঙাই জীবের নিতা 

শ্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া গেইট শরীরের উপর আর ঢটী গপাধিক শরীর 

আচ্ছাদন করিতেছে । একটার নাম লিঙ্গশরীর, আর একটীর নাম স্ুলশরীর | 

চিৎকণধ্ককপ শরীরের উপর পিঙ্গ শরীর পাপ ভষ্য়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর 

বন্ধ হইবার সময় হইছে মুক্ত হঠবার কাল পর্যান্ত 'অপ'বচার্গা । জন্মাস্তর 

সময়ে শুল দেছের পরিবর্তন ভয়, পিঙ্গদেতের পরিবর্তন ভয় না। লিঙগদে 

একটী স্কুল শরীর পর্রত্যাগের সময় সেই শরীর কৃত সমস্ত কন্মা বাসনা সঙ্গে 

লইয়! দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিষ্কা। ক্রমে জীবের দেহান্তর 

গ্রাপ্ধি ও অবস্ান্তর প্রাপ্তি সিদ্ধ ভয় । চিতাগ্রি, বৃষট্যাগ্সি, ভোজনাগ্সি, 

রেতহবনাপ্ন ইত্যাদ পঞ্চাগ্রি প্রণালী ছান্দোগ্ো ও ত্রঙ্গস্থত্রে কথিত হইয়াছে। 

পুবব পূর্ব জন্মের বাসনা সংস্কার ক্রমে নৃতন দে প্রাপ্ত জীবের শ্বতাব গঠিত 

ভয়। সেই স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ক্রমে পুনরায় কর্মা হয় 

এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্যস্বরূপের প্রথম আবরণ লিগ 
শরীর ও দ্বিতীয় আবরণ সুপ শরীর। 

ব্র। নিতা শরীর ও পিঙ্গ শরারে প্রভেদ কি? 

বা। নিতা শরীর চিৎকণময় নিদ্দোষ ও অভং পদার্থের প্রকৃত বাচ্য বস্তু | 

লিঙ্গ শরীর জড় সম্বন্ধ প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিনটা বিকার দ্বার গঠিত। 

ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার উহার! কি প্রাকৃত বস্তু? যদি প্রান্ত বল ধার 
তূবে তাদের জ্ঞান ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়। 

বা। ভূমিরাপোহনলোবাঘুঃ থং মনে! বুদ্ধিয়েবচ ! 

অহ হিতীয়ং মে ভি্া প্রক্কতিরষ্টধ। ॥ " 

0 মিতস্বন্থাং প্রক্কৃতিং বিদ্ধি মে গরাং। 

জীবতৃভাং মহাবাছে। যয়নেদং ধাধ্যতে জগৎ । 

এতদেযানীনি ভূতানি সর্ধানীড্যুপধারয় । 
অহং কত্নহ্থ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ 
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এই গীতোপশ্িদ বনে দেখ যে চিৎপক্তি পূর্ণন্থগবানর পবা ও শাপরা 

নামে হু্টী প্রকৃতি আছে । পরা প্ররু'তর নাম জাবশক্কি ও শআপরা প্রর'তর 

নাম জড়া বা মায়াশক্তি। জীবশক্তি চিৎকণবিাশষ্টা, (এইজভা ইহার নাম পর 

ব শ্রেষ্ঠ | মায়াশক্তি জডা এইজন্য তাহার নাম অপবা । অপরা-শক্তি চঈতে 

জীব পৃথকৃ। অপর শক্তিতে আটটা স্ুলতত্ব আছে। পঞ্চ মাঠ এখখ মন, 

বৃদ্ধ ও অহঙ্কার । জড় প্রপ্কতির অন্তন্বন্তী মন, বু ঘ। ৭ 'মহঙ্কাব জডদ্রবা বিশ্ষে। 
তাষ্াদের একটু জ্ঞানাকার আছে, সেজ্ঞান চিতস্বপ নয়, জন্ডস্বদপ। আশ জড় 

হইতে যে সকল প্রতিক্থবি গ্রহণ করে, তাচারই পর বিষপ-জ্জান-কাগুকণ একটী 

বাপার স্তাপন করে। এই ব্যাপারটী জড়মুপক, 'চত্মূলক দয় | সেই জ্ঞান, 

কাণ্ডের উপর স্সঙাধচার যিনি করেন তাহার পাম বৃদ্ধি, ডিনিও ভডমুলক। 

সেই জ্ঞানকে অর্গীকাবপুববক যে অহংতা উদ্দষ ভয় ভাহাক্জ জডমুপক, চিতমুলক 
নয়। এষ্টাতুন ব্যাপার মপিত ভতয়া জাবের জডসম্বন্ধমূপক একটা দ্বিতীয়স্বরূপ 

প্রকাশ করায়। সেই স্বরীপের নাম পিঙ্গণরীর । জডাতিঠভ জীবের লিঙশ্রীরের 

অ্ংত1 প্রবল হয়] নিতান্বদপেব অভংতাকে আচ্ছাদন করে। নিভা শ্গরূপে 

চিৎসুর্যের যে সবদ্ধগ নিত অহংহা তাহা নিত্য । মুক্ত অবস্থায় সেই 'অচঙ্কার 

পুনরুদিত হয়। যে পর্যান্ত লিঙ্গ শগীরে নিতা শরীর পুপুপ্রায় থাকে সে পর্যন্ত 

জডসন্বদ্ধাডিমান প্রব্গ গাকে ; চিৎদন্বন্ধাভিমান শ্ুতরাং লুপ্বপ্রায়। লিঙ্গ শরীর 
সুক্ষ, তজ্জন্/ লিঙ্গ শরীরকে স্কুলশরীর আবরণ কারয়! কার্ণয করায়। গুলশরীর 

আপিয়। আবরণ করিতে করিতে স্থুল শরীরের বর্ণাদ অহঙ্কার উদয় হয়। যন, 

বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্ত আত্মবুত্তির বিকারশ্বরূপ হইয়া তাহার! জ্ঞানের 
অভিমান করে। 

ব্র। আমি বুঝিতে পারলাম যে জীবের নিতাস্বরূপ চিৎকণমর় এবং সেই 

দ্ববরূপে চিৎকণ গঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য আছে । বন্ধাবস্থায় লিঈশরী রহ. 

দ্বার! আধূত হইয়া! সে সৌন্দধ্যের আচ্ছাদ হয় এবং স্থৃঈশরীরের আবরণের সহিত 

জীবন্বূপের অতান্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন আমদ্জিজ্ঞাস| এই যে 

মুক্ত অবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দোষ । 

বা। চিংকণন্বরূপ নির্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, কেন না অত্যসত্ম৭শবরূপ 

ও চর্বাল। লে অবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে বলবতী মায়াশক্তি ক্রমে 

নেইন্ব্ধপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে 1 শাগবতে খপিকাছেন বথ| ; 
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যেগ্গেরপিন্দাক্ষ খিমুক্ত মাননন্ত্বযান্গ ভাখাদবিশুদবৃদ্ধর£1 

আবহা কৃচ্ছেন পরং পদ* ততঃ পত্যান্তা ধো নাঢৃতযুদ্মপজঘ যঃ ॥ 

অঠএন যুক্ুজাধ যহচ উংকষ লাশ করুন না কেন, তাহার গঠনের 

অপস্পর্তা সব্বদাত 'াহার সাঙ্গ সঙ্গে থাকিব উচারহ নাম জীবতন্ব। 

এইজগই বে বলিয়াছেন থে ঈশ্বব মায়াদীশ এ জীন সন্বাবস্থায় নায়াবশযোগায। 

বোড়শ অধ্যায | 

নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেবান্তর্গত মাঘাকবলিত জীববিচার ) 

ব্রজনাথ জীবতত্ব বিষায় দশমুলের উপদেশ শ্রবণ করতঃ স্বগুহে শয়ন করিয়া 

গাঢরপে চিদ্তা করিতে লাগিলেন 1 আন কে ? এই গুশ্ব উত্তর 

পাইলাম। আমি জানতে পারিলাম যে আমি শ্রীরুঞ্জজপ চিৎস্ধ্যের কিরণ 

গত একটা কণামাত্র। অণু হইলেও আমাতে অন্মদথ, জ্ঞানগুণ ও চিদগড 

একাংন্দু আনন্দ আছে। আমার 1চৎকণ নিম্মিত একটা স্বরূপ আছে। অত্যন্ত 

অণু হইলেও তাহা কঞ্ছের মধামাকার ন্বপ্ূপেব অনুরূপ । সেন স্বরূপ এখন 

প্রতীত হহতেছে না, উচাই আমাব ছুভাগয। সেই মশ্ববপের প্রতীতি ভহখার 

উন্ুখ হইলে আনার মৌভাগা উদয় হয়। কেনযে এছুর্ভাগা আমার উপৰ 

পড়িয়াছে তাঠ! ভাল করিয়৷ জাঁন। আবস্তাক। শ্রীগুরুদদেবেব চরণে ইহা কল্য 

জিজ্ঞাম! কারব। এইন্ধপ চিস্ত/ করিতে করিতে দ্বিপ্রহর রাত্রে নিদ্রাদেবী 

চৌরযাবুত্তিক্রমে তাহাকে অচেতন করিয়া! ফেপিলেন | শেরাত্রে ত্রজনাথ স্বপ্নে 
দেখিতেছেন যে তিনি সংসাব পবিত্যাগ করিয়া! বৈষ্ঠববেশ ধারণ ছিলি | 
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পওতের ম্যায় পুম্তক ছোঁব দিয়াছি। আমি অন্য পন্থ! দেখিব মানস করিয়াছি | 
তামরা] অগ্ত অধ্যাপকের (নক গমন কব বিশ্থার্থাগণ জ্রমশঃ প্রন্থান 
কবিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীচতুতৃ'জ মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথের পিতামহীর 
নিকট ব্রজনাথেএ বিবাহের একটী সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন। কহিলেন, বিজয় 

নাথ ভট্টাচার্যের কৌলন্ত আছে । কন্ঠাী সুন্ধপা, তোমাদের উপযুক্ত ঘরও, 

বটে। ভট্াচা্য ব্রজ্গনাথকে কন্ঠ দিতে পারিলে ক্ছু পণ লষ্টবেন না। 

ব্রজনাণের পিতামহী সম্বন্ধ প্রস্তাব গুণিয়া মাহলাদি 5 হইলেন। ব্রজনাথ মনে 

মনে কারলেন একি বিপদ। কোথায সংসার ছাড়িবার বাসন! করিতেছি, 
এমন সময় কি খিখাঠের সন্বাদ ভাল লাগে। জননী ও পিঠামহী এব* অন্তান্ত 
কুলবুদ্ধাগণ একপধিল্ক এন" বজনাথ একদিকে ভয়া নানাবিধ কথ। কাটাকাটি 

চলতে লাগল। সে দিবসঢা এহকপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইডে 

মেঘাডম্বর হয! তুষ্টি আস্ত হইল । সোদন ব্রজনাথের মায়াপুব যাওয়া হইল 

না। পাঠ আতঙথাহত হইপ। পর দিথদে বিবাহের ক! লইয়। নান! 

কুওক হওয়ায় তালজপ আহারাদি হইল শা। সন্ধ্যার পরেই বুদ্ধ বাবাজী, 
কুটীগে উপাস্তত ভইরা ব্রজনাথ পধগুবং গ্রাম কারলেন। বাবাজী মহাশয় 

বাপলেন, গত্রাএ নুষ্টিব দোবাম্মা আপিতে পার নাই। অগ্ত আসি়াছ 

গাভাতে বড অক্লাধিত ভন্কলাম। ব্রজণাথ ৭ ললেশ, প্রো 1 আমার অনেক 

গদৈ'প উপাস্থত হহয়াছ দোব্যৰ মাম পার জানাইব। সম্প্রাত জিজ্ঞ।ন্ত এই ষে 

জীব েঝপ শুদ্ধ 1১২ পধাথ তাহার সংসাববূপ দুগতি কেন হয? বাবাজী মহ'শয়, 

সহাস্ত ৭ধনে বললেন ১-- 

ছ্বরূপার্থৈহীনান্ নিজনুখপরান্ কুষ্ঃবিমুখান্ 
হরের্মায়াদণ্যান গুণনিগডজালৈহ কলয়াত। 

তথা স্থগৈ লিগে দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ 

, শ্রহাকম্মালানৈ নয়ত পতিতান বগিষীযৌ ॥ ৬ 

ছবপততঃ জীব কৃষণান্ুগত দান| সেই স্ববপধনইসস্, নিজ সৃখপর কৃষ্ণ 

বিমুখ দণ্ড জীব সঞফ্লকে মায়্াশক্তি মারিক সত্ব রগ স্তম গুগস্ুগড সমূহদ্বা3 

কবলিত করেন। কুললিঙগ দেচবপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশ সমূহ পূণ কন 

বন্ধনের দ্বাৰা তাহাদিগকে নিপাতি৩ করিয়! স্বর্গ নরকে লইয়! বেডান। । 

গোলক বুন্দাবনস্থ ও প্রব্যোষন্থ বলদেবও স্কর্ষণ প্রক্টিত পিতা পাস্ব। জীব 

সকল অনস্ত। তাহার! উপান্ত সেবায় রসিক। সর্বদা শ্বঝপাথ [বশই। ২ 
২৫ 
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স্বখান্থেষী ; উপাস্তের প্রতি সর্বদা সন্ফুখ। জীব শক্তিতে চিচ্ছর্তির বগলা 

করিয়! কাভার! সব্বর্দ! বলবান। মায়ার সছিত ক্ঠাহার্দের কোন সন্বদ্ধ নাট । 

মায়াশান্ত বলিয়া কোন শল্তি শ্রাছেন, তাঙ্ঠাগ্ড তারা অবগত নন | যেহেতু 

তার! চিন্মগুল মধাবন্তি। মায়! তাহাদের নিকট হতে অনেক দুরে। সর্বদাই 

উপান্ত সেবাস্থুথে মগ্ন । ছংখ, জড়ম্খ ও নিজনুখ ইত্যাদি কখনই জানেন ন1। 

তাহারা নিত্য মুক্ত । প্রেমই তাভাদের জীবন ; শোক) মরণ, ভয় যেকি বস্তু 

তাহা তাহার! জানেন 71 কারণান্িশায়ী মহাবিষণণর মায়ার প্রতি ঈঞ্ষণরূপ 

কিরণগত অগুচৈতন্তগণ ও অনস্ত। তাহারা মায়াপার্বস্থিত বালয়া মায়ার 

বিচিত্রত। তাহাদের দর্শন পথাবঢ | পুর্ধে যে জীব সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি 

সে সমস্ত লক্ষণ তাহাদের আছে, তথাপি অভ্যস্ত অণুঙ্গ ভাব প্রযুক্ত সব্বদ। তটস্ 

ভাবে চিজ্জগতের দিকে এনং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত কপিতে থাকেন। 

এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত হুর্বল কেলন। জুঈ বা প্লেবাবস্তর রূপালাভ করতঃ চিদ্ধল 

লাভ করেন নাই । ইহাদের মধো মে সব জীব মায়াভোগ বাসন। করেন তাহার 

মায়িক বিষয়ে অভিনিখিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্য বদ্ধ। ফাহারা পেব্যবস্তর চিদন্ব- 

মীলন করেন তাহার। সেব্য তত্বের কপার সহিত চিদ্বল লাভ করত চিদ্ধামে নীত 

হন। বাবা! আমর! দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিতাদাস তা ভূলিয়! মায়াভিনিবেশ 

স্বার। মায়াবন্ধ মাছি । অতএব শ্বরূপার্থহীন হইয়া! আমাদের এ দুদ্দশ]| 

ত্র। প্রো! তটস্থ স্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হতে কতকগুলি জীব কেন 

মায়াভিনিবিষ্ট হইল? কতকগুলিই ব৷ কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন? 

বা। কুষ্ঝম্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে 'ণুবাপে আছে। কৃষ্ণের স্বেচ্ছ।- 

ময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জাবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র বাসনার 
স্সবাবহধর করিলে কুষ্ঃসান্ুখ্য বজায় থাকে । তাহ্ববর অপবাবহার করিলে রুষ্ট" 

বৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈষূর্াক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চায় । বঅভং জড়ভোক্! 

এই গুচ্ছ অভিমান” আপিয়। তখন স্থান পায়। অবিষ্ভা, অন্মিতা, প্রভৃতি 

একমার তেতু। 

ব্র। )কৃষ্। পরম করুণাময়, তিনি জীধকে এরূপ তুর্বাল করি কেন স্থাগন 

পর্ন ? যে দুর্বলতাক্রমে গগীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? 
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বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময় । নান! অবস্থায় জীবের 

সহিত নানারূপে লীল! হইবে এই ইচ্ছান্ন জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে 

পরমোচ্চ মহাভাবাদদি ব্যাপিয়। অনস্ত উন্নতি পদের উপযোগী করিয়াছেন 

এবং উপধোগীতার শ্ুবিধা ও দুতার জন্ত অতি নিয়ে মীর! জড়ের সহিত অভে্দ 

অহঙ্কার পর্যাস্ত পরমানন্দ লাভেয় অনস্ত বাধ! স্বরূপ মায়িক আধোমান সৃষ্টি 

করিয়াছেন। ছধোমান গত জীব সকল স্বরূপার্থহীন, নিজন্ুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। 

এষ্ট অবস্থাতে জীব বত অধোগমন করিতে থাকেন পরম কারুণিক কুষ্ণ সপার্থদে 

ও ম্বধামের সহিত তাহাদের লম্মুধীন হইয়া! উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। 

যেজীব সেই সুবিধা গ্রন্গপুব্ষক ভচ্চগতি স্বীকার করে, তাছার ক্রম*ঃ চিদ্ধাম 

পধ্যস্ত গমন ও নিত্য পার্বদদিগের অবশ্থাসামা সম্ভব হয়। 

ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্ত জীব সকল কেন €্ট পায়? 

বা। স্বতন্ত্র বাসন। লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে হইবে 

কেন না স্বতন্ত্র খালন। হান জড়বস্ত নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। জীব সে শ্বৃতন্তর 

বাসন। লাভ করিয়া জড় জগতের গ্রভৃতা লাত করিয়াছে । ক্লেশ ও সুখ মনের 

গতি। যাহাকে আমর ক্লেশ বলি, তদাসক্ত বাক্তি তাহাকে সখ বলে। ইন্ছ্রিয় 

তর্পণকে আমরা ক্লেশ মধ্যে পাঁরগণন করি। বিষয়াসক্ত বাক্তি তাঙাকে নখ: 

বলে। কমন বিষয়সুখের উদর্কফল অথাৎ চরমফল দুঃখ বই আর“কিছুই নয়। 

চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ ছুঃখ পায়। সেই দুঃখ কঠিন্তর হইলেই অমিশ্র সুখের 
বাদল! জন্মায় । সেই বাসন! হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার 

সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রদ্ধোদয় হইলে উদ্ধমানে আরূঢ় হয়। অতএব 

ক্লেশটা চরমে শুভ প্রদদ। মলযুক্রকাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ, করিলে শ্ব্ণ 

নিল্মল হয়। জীব সেইরূপ মায়া ভোগ ও কৃষ্ণ বহিশ্মথরূপ মলযুক্ত হইলে 

মারিক জগতরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিষ্পীড়ন করিয়। সংস্কৃত করা হয়? 

অতএব বাহরশ,খ জীবের যে ক্লেশ তাহা হুখদ এষ্ুকরুণার ব্যবহার । এতানসিবনধন 
কৃষ্ণ লীলায় যে জীবের ক্লেশ তাহ দুরদশীর নিকট মঙ্গলপ্রহ্ ) অদুরদশীর মিকট 

ক্লেশমাত্র । 

ত্র। জীবের বন্ধাবস্থার ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ তথাটিবর্ভমান অবস্থার 

বিশেষ কষ্টটা । আই কষ্টগ্রদ পথ ন! কারিয় সব্বশক্তিমান্ র্ ক অন্ত কোন 

পথ করিতে পারিতেগ না। 



১৯৬ তব ধর্ম । 

ঝ|। শ্রীরঞ্চণীল! বঙুবিধ ও বিচিত্র | ইভা একহাকার বিচিত্র লীলা । 

গ্রেচ্ছামর পুরুষ যখন পর্ব প্রকার লীল! করিতেছেন তখন এ গ্রকার লীলাটাই 

ব|কফেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচত্রত| বায় রাখিতে হইলে ফোন প্রকার 

লীল| পরিত্যক্ত হইতে পারে ন। আবার ঝ্বন্তপ্রকার লীল! করিলেও লীলার 

উপকরণদিগের কোন প্রকার না কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্রা করিতে 

তইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা । উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং 

কর্তান্ূপ পুরুষের কণ্মরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন ভহতে গেলেই কিছু 

ন| কিছু কষ্ট পাওয়া শ্বাভাবিক। সে কট যদি চরমেসুখ দেয় তবে সে কষ্টই 

নয় তান্ধাকে তুমি কষ্ট কেন বল ? কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্ত জীবের ক্লেশই 

্রথময়। কুষ্খলীলার যে সৌখ্যাংশ তাহার পারঙ্কার করিয়া স্বতন্ত্র বাসনাময 

জীব সায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে) হাতে যদি কোন দোষ 

থাকে তাা জীবেরই দোষ রুষণের বিছু দোষ নান্ট । 

ব্র। জীবকে শ্বতজ্্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত ? কষ 

সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে জীবকে স্বতুস্ত্রতা দিলেই সে কট পাইবে। 

এস্কুলে জীবের কষ্টের দরুণ কৃষ্ণ দায়ী ভন কি না? 

ব।। গ্বতভ্্রত। একটী রত্ব বিশ্ষে । জড়জগতে অনেক বস্্ী আছে সে 

সকল বস্থকে এ রত দেন নাই। এভন্লিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয় | জীবকে 

যদি শ্বতন্ত্রতা না দেওয় হইত তাহা হইলে জীব জড় বস্ত্র স্তায় হেয় ও তুচ্ছ 

হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্বস্তে যে ধন্ম আছে তাহ! ভীব সুতরাং 

লাভ করিবে। চিছস্ততে শ্বত্ন্্তা রূপ একট ধু নিহিত আছে | নিত্যধন্ম 

হইতে বন্তকে বিচ্ছেদ কর! বায় না) অতএব জীব যে পরিমাণ অণু তাঙ্কার 

স্বতন্ত্র! ধর্ম সেই পরিমাণ অব্ত থাকিবে । এই ম্বতন্ত্রতা ধর্শাপ্রযুক্ত জীব 

জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভূ ভইয়াছেন। এরূপ গতর] 
ধর্ম বিশিষ্ট দীব কষ্চের প্রি়দেবক | সেই জীব যখন শ্বতন্ত্রতার অপবাবহথার 
করিয়া মায়াতে অভিনিবেপর্চকরে তখন করুণাময় কষ জীবের অমঙ্গল 

দেখিয়! ত্রন্দন করিতে ক্লুরিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। 
জীব কৃষের অমৃতমনরর্শীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়! রুষ। দয়! করিয়া 

স্বীয় অচিন্তালীলা/ঠাপঞ্চে উদয় করেন। আবার জীব সেই লীলাতত্ব তদবস্থায় 

বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হুইয়। পরম উপায় স্বরূপ 

লাম দ্দপ গুণ ও লীলা গুক্বরূপে ব্যাখ্যা বরেম এখং নিজ ভক্ত চরিত দার! 



যোড়শ অধ্ায়। ১৯৭ 

শিক্ষা দেন। বাবা! 'এমন দয়ামষ কুষ্ণকে ক কোন গঙ্গার দোষায়োপ 
করিতে পার। স্টাার করুণ! অপার, কিদ্ব তোমার ঢুদ্েব "অতিশয় শোচনীয় । 

ব্র। তবে কিমায়াশক্িই আমাদের দুর্দেব ও শঞজা? সর্ধবশক্তিময় সর্বঞ্জ 

কুষ্চ মায়াকে দূর করিলে জীবের কষ্ট হত না। 

বা। নায়া শ্বরূপশক্রির ছায়া অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার। অনুগতুক্ত 

ভীবকে সংস্কার করিবার ভাপর অর্থাৎ উপযুক্ত কারবার উপায় । মায়া কুষ্দামী 

রুষ্চবিমুখজনকে দণ্ড দিয়া ও চিবিৎস| করিয়া শুদ্ধ করেন। কুঞ্জের নিতাদাস 

আমি এই কথাটী ঝুলিয়। যাওয়া চিৎকণ স্ব্ঈপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ । 

সেই দোষে তুষ্ট হইলে জীব মায়া পিশাটীর দণ্তা হইয়! পড়েন | মায়িক জগৎটা 

দপ্তা জীবের কারাগার। রাজ! যেমন প্রঙ্জাদিগের প্রতি দয়া করিয়া! কারাগার 

স্বাপন করেন) কঙ্ঝ তদ্রুপ জীবের প্রাত অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড় 

জগত্বপ কারাগার বধ জড়মায়ারূপ কারাকগ্রীকে স্কাপন করিয়াছেন। 

ত্র। জডজগং যি কারাগার হইল তবে তুচিত নিগড কাহাকে বলি? 

বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার। সত্বগুণ নিম্মিত নিগড়, রজগুণ 

গির্দিত নিগড ও তমগুণ নিম্দীত নিগড়। দণ্যজীব সকলকে ষথাযথ এ তিন 

নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীখ সাত্বকই হউন, রাজলিক হউন বা তামস, হউন 

মকলেই নিগড়-বন্ধ | দ্ৃর্ণ'নগড়, রৌপ্যনিগড ও লৌহনিগড়, ইহারা ধাতুতে 

ভেদ হইলেও, সকলেই নিগড বই আর ভা দ্রবা নয়। 

ত্র। চিৎকণ বিশিষ্ট জীবকে মায়্িক নিগড কি গ্রকারে বাধিতে পারে। 

বা। মায়িক বন্ত চিপ্বস্তকে ম্পশ করিতে অক্ষম | জীব আমি মায়াতোক্ত। 

এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জভাহঙ্কারন্ূপ লিঙগগাবরণ হইয়! পড়ে। 

সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পাদদ্থয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয় | স্মুত্বক, 

অহস্কারবিশিষ্ট জীবদকল লোকবানসীদেবতা। তাহাদেক্ পদগ্ধয়ে সাস্থিকনিগড় 
বা গ্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয় । ঝাজদভীবলকল দেবতা ও মনুষ্য ভাবমিশ্র । 
তাহাদের পদে রৌপ্যনিগড় বা রাজসনিগড়। তামগজীবসকনী*প মক্কারীয় 

জড়ানন্দে মত । তাহাদের পদে তীমসিক লৌহ নিগড় প্রযুক্ত ই সেই 

নিগডবন্ধজীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না | বহপ্রকার' ক্লেশ 

নিকর দ্বার! আবদ্ধ থাকে। 

ব্। মায়ার কায়াগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম করেল? 



১১৮ জৈর ধম্ম। 

বাঁ। আ্আদেো জীবের মায়িক ব্ষিয় ভোগবাসনানুলারে দেই ফললাভের 

উপযোগী যে সকল কন্ম তাহ! করেন | দ্বিতীয়তঃ নিগড়বদ্ধ হইলে যে সকল 

ক্লেশ উদয় হয় তাহার নিবুত্তির চেঠা করেন। 

ব্র। যে দুই প্রকার কন্ম করেন তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কর্ু একটু 

বিশ্বৃতরূপে বলুন। | 

বা। স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থুপশরীর | তাার ছয়টা অবস্থা জড়শরীরের 
জন্ম, তাহার আস্তত্ব, তাহার হান, তাহার বৃদ্ধি, তাঙ্ভার পদ্দিণাম ও তাহার অপ- 

ক্ষয় এই ছয়টী বিকার স্থলদেহের ধন্ম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জড়দেছের অভাব 

জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাপনার দ্বারা চালিত ভয়! আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইতাদির 

বশাভৃত। বিষন্ন ভোগ করিবার জগ্ত নানাবিধ কাম্যকম্ম করেন । দেহের 

জন্ম হইতো  চতারোহণ পর্যাস্ত দশখিধ কর্ম করেন | বেদবিহিত অষ্টাদশ 

প্রকার অণরধজ্ঞন্বরূপ কন্মাচরণ করেন আশা করেন এই যে এহ স্ুুলশরীরে 

কম্মমার্গীয় পুণ্যসঞ্চয় করতঃ শ্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব ; এবং মঞ্তয 

লোক প্রবেশে ব্রাঙ্গণাদর গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্বপ্রকার স্ুখলাভ করিব 

অথবা বন্ধক্জীব অধন্মাশ্রয় করতঃ পাপাচরণ ছাপা ইন্জরিয়ন্ুখতোগ করেন। 

প্রথমোক্ত ধর্মকাধ্যের দ্বারা স্ব্গার্দিলাভ করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তি সময়ে 

পুনরায় মর্ভ্যদেহ লাভ করেন । শেষোক্ত পাপাচরণ থার। বছাবিধ নরক প্রবেশ 

করতঃ ভোগান্তে মত্তযদেহ লাভ করেন । এই প্রকার কম্মচক্রে পড়িয়। মায়াবধ 

জীব আঅহরহঃ বিষয়ভোগধত্ে ও আম্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতে- 

ছেন। মধ্যে মধ্যে পুণ্যকল্মফলে ক্গণিক সুখ ও পাপকম্মফলে ক্ষণিক দুঃখ- 

তোগ করিতেছেন। 

ত্র। দ্বিতীয়গুকার কর্ম ভালরূপে বলুন । 

ব1! স্থলদেহস্থিত জীব স্থুলদেহের অভাবদালে কষ্ট পাইয়৷ ভক্মিবারণে 

' অনেক প্রকার কন্ম করি থাকেন। ক্ষুতৃধণ নিবারণের জন্ত আহ্াধ্য ও পেয় 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ব করেন। সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার 

জন্ত বহু রা অথ সঞ্চর করেন । শীত নিবারণের জন্ত বস্ত্র সংগ্রহ 
করিতে থার্িন। হন্ভ্রিয় হুখপিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্যে নিযুক্ত 

হন। এুংট,ম্ব ও সস্তানাদি সখসমৃদ্ধি ও অভাব নিবৃত্তির জন্ত বহুবিধ পরিশ্রম 

করেন । শুলদেহ রোগাক্রান্ত রইলে তত্গিবুত্তি করিবার অভিগ্রায়ে 

লিন প্রয়োগ করেন। বিষয় রক্ষার জন্ত রাজধারে বাদ বিবাদে প্রবৃত্ত 
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হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধা এট যড়োর্শির বশীভূত হইয়। 

যুদ্ধ, বিবাদ, পরভিংসা, পরপীড়ন, পরধন গ্রঙ্ণ, ক্রুরতা, বথাহল্কার প্রভৃতি গুল্ম 

প্রবৃত্ত হন। ন্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্ত গৃহাপি নিম্মাণকাধ্য করিয়া থাকেন। 

এই সমস্ত অভাব নিবৃত্তির কার্য । ভোগ প্রবুপ্তির কার্য ও অভাব নিবাথর 

কার্ষো মায়াবন্ধ জীবের দিবারাত্র মতিবাতিত হয়। 

ব্র। মায়া যদি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়া রাখিতেন তাভ। হইলেই কি তাহার 

উদ্দেপ্ত সিদ্ধ ১ইত না ? 

বা। না। লিঙগদেহে কার্ধা হয় না, এইজগ্ঠ স্থুলাবরণের প্রয়োজনত|। 
স্থলদেহের কার্ধ্য ফলে লিঙগদেছে বাসন। নির্মিত হয়। সেই বাসনাক্রমে তছপ- 

যোগী সুপদেভ পুনরায় হয়। 

ব্র। কর্ম ও ফণল কিবপে সত্যুক্ক 'মআছে। মীমাংসকেরা বলেন ফলদাত! 

ঈশ্বর কল্লিত। যে কর্ম রত হয় তাহা অপৃব্ব নামে একটী তত্ব উৎপনধ করে। 

সেই অপুর্ব কৃত-কর্ম্মের ফলদান করেন । ইহা কিসত্য? 

বা। কর্ম মীমাংসক বেদের জ্ঞান দিদ্ধাস্ত অবগত নন। তিনি কেবল 
] 

মোটামুটি যঙ্ঞাদিরূপ কশ্মেব ভাব দেখিয়া একটা যে সে সিদ্ধান্ত বলিয়া।ছন। 

বস্ততঃ বেদ সিদ্ধান্ত স্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন ;_-' 

দ্বান্থুপর্ণ। সযুজাসখায়াসমানং বুক্ষং পরিবশ্বজাতে। 

তয়োরণ্যঃ পিগ্পলং স্বাদ্বস্তা নশ্সন্নগ্োচিচাকশীতি ॥ 

এট বেদ বাক্য দ্বার বুঝিতি হইবে এই সংলারদ্ধপ অশ্বখ রৃক্ষে দুষ্টটী 

পক্ষী । একটী বদ্ধজীব আর একটী তাভার সখ! ঈশ্বর । বদ্ধজীব সংলাররূপ 

পিপ্ললের ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষিটী পিগল ফল 'আবহাদন 

ন| করিয়। অপরপক্ষীর শান্বাদন দেখিতেছেন । তাৎপধ্য এই যে জগ মারাবন্ধ 

হষ্টয়া বর্ধ্ধ করিভেছেন এবং কন্দের ফলভোগ স্ভরিতেছেন এবং মার়াদীশ্বর 

তাহার কর্মানুরূপ ফল দিয়া যে পধ্যস্ত সে ভগবত সাশ্মুখ্য লাভ না করে তাহার 

সহিত তদ্রুপ নীল করিতেছেন। মীমাংসকের অপূর্ব এ ফুল কোথায় গেল ? 

নিরবীশ্বর সিল্ধান্তের সর্ধ্যাঙ্গ সৌষ্ঠব লাভ হয় ন1। 
ব্র। কর্মাকে অনাদি কেন বলিলেন? 

ধ। সমক্ত কঙ্ধের মূল কর্মবাসনা | বর্দধ বাসনার মূল জবিগ্তা । কৃষ্েরদাল 

স!'ন এই কথা ভূপিয়! যাওয়ার লাম 'বিদ্ভ।। দেই অবিদ্যা জড়ক।শ্দুর মধ্যে 
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আস হয় পাই । পট সন্ধান্তলে জীবের সেই কর্শামূল উদয় হইয়াছিল । 
অতএব জডকাগল কম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কম অনাদি। 

্। মায়া ও অধিগ্ঠার ভেদ কি? 

থা। মায়া কষের শান্ত । সেই শক্তি ার। তিনি এই জড়ব্রহ্গাত্ড শ্ঙ্গন 

কারয়াছেন। বান্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার আভপ্রায়ে মায়াশক্তিকে 

ক্রিয়াবতা করিয়াছেন । মায়ার দুইটী বুত্তি, অবিদ্যা ও প্রধান । অধিগ্ভাবুত্তি 

জীবনিষ্ঠ ও প্রধান জডননষ্ঠ । প্রধান ভইঙঠেই জড় বগৎ। অবিষ্তা হইতে 

হাবের কন্মণাসনা। মায়ার আর ছুই প্রঞ্চার বিভাগ আছে অথাৎ বিদা। ও 

আবিদা! | তঠভগই জীবানষ্ঠ | 'অধিষ্ঠ। ব্বাত্তরুমে জীবের বন্ধন, বিষ্া। বৃত্তিক্রমে 

ভীবের মুক্তি । দপ্তাজ্ীব আবার কৃষ্টোনুধ তইলে বিগ্যারকির ক্রিয়া আর্ত 

হয়| যে পধান্থ জীব কষকে ভুলিয়! থাকে ততদিন আঅখিগ্ভার ক্রিয়া। বর্গ 

জঞালাদি বিষ্যাপুত্তির ক্রিয়া বিশেষ । বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও 

চরমাংশ জীবের স্ুুজ্ঞানলাভ। আব্গ্ঠাহ জীবের আখরণ এবং খিগ্াই জীবের 

আবরণ-মোচন। 

বর] প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ? 

বা.। মার়াগ্রকৃতি ঈশ্বর চেষ্টাবপ কাল দ্বার! ক্ষোঙ্িত হইলে প্রথমে মহতত্ব 

হয়। মায়ার যে বুত্ির নাম প্রধান তাহাই ক্ষোভ হ্হয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। 

মহত্তত্তের বিকার উতপন হতগে অঠগ্কাগ হয় । অহন্কারের তামন খিকার হইতে 

আকাশ হয়। আকাশ বিকৃত ভইলে বাযু হয়। বায়ুর বিকার দ্বার! তেজ উৎপন্ন 

হয়। তেজের বিকার জল এবং জল বিরুঠ হইল! ক্ষিতি হয়। জড়দ্রব্য 

সকল এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে । ইহাদিগের নাম পঞ্চমহাভৃত। এখন পঞ্চ 

তন্মাত্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুন। কাণ, প্রকৃতির অবিদ্যারূপবৃত্তিকে ক্ষোভিত 

করিয়। মহত্তত্বের জ্ঞান ও কর্মমভাব উৎপন্ন করে। মহত্বত্বের কম্মভাথ বিকৃত 
হইয়া সতরঞ্জ গুণ হইতে জ্ঞর্ঘ ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে। মহত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত 
হইয়া অহঙ্কার হয়। ত্তহক্কার বিকার প্রান্ত হইর়| বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়! 
আকাশের ঠা করে। শব্দ গুণবিকারে ম্পর্শগুণ তাহাতে বাধু ও 
আকাশের স্টল ও পৰ্গুণ তই থাকে। ইভাতে প্রাণ ওজ ও বঙগ স্যটি হয়। 

সেইগু« বিকৃত হইলে তেজ পদাথে রূপস্পর্শ ও শব্দগুণ উদয় ছয়। সেট স্উণের 

কাল বিকার ছার বলের রস, রূপ, ম্পর্শ গু শর্ধ গুণ উদয় হয়। তাহার ধিকার 

করে গুরিদীর গন্ধ, রন, রূপ, প্পর্শ ও শ্ অন্গত্থবহ্য়। এই সঞ্প বিকার 
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জয়ার চৈতন্তবপ পুরুষের ক্রম» আগ্কুলা থাকে । অৎস্কার তিন প্রকার, 

বৈকারিক, তৈজস ও তামস। বৈকারিক অঙ্ঙ্কার হইতে দ্রবাজাত। ঠৈজন 

অহঙ্কার হষ্টতে দশটা ইন্রির়। ইন্্রিব ঢু প্রকার, জ্ঞানেক্জির ও কর্শোজজিয় | 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহব। ও ত্বক উহার! জ্ঞানক্িয়। বাক, পাণি, পাদ, পায়ু 

ও উপস্থ উচ্থারা কর্েত্রিয়। এই প্রকারে মন্থাভূত 9 কক্ম ভূত সকল সঙ্গত 

হইলেও যে পধ্যন্ত চৈতম্তকণজীব তাহাতে প্রবিষ্ট ন1] হইলেন, সে পধ্যস্ত কোন্ 

কাধ্য চলিল না । ভগবদীক্ষণূপ কিরণ কণস্থিত জ্রীব যখন মাত ও সুলভূত 

নির্পিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কাধ্য হইতে লাগিল। বৈকাধিক 

তৈজল খুণ, প্রধান-বিকাত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কারধ্যোপধোগী ভয়। 

এক্টবূপে খঅবিদ্যা ও প্রপানের ক্রি! আ/লাচনা করিবে । মাফিক তত্ব চতু" 

বিবংশতি অথাৎ ক্ষিতাপ্টেজমঞ্চদ্বোম এই পাঁচটা পঞ্চমভাভৃত গন্ধ, রস, কপ, স্পর্শ 

ও শব একট পাঁচটা তন্মাত্র। পৃর্বোগ্ত দশটা জ্ঞান ও কম্েক্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধ 

ও অতগ্কার এই চারিটী একত্র,হইলে ২৪টী প্রারুত তত্ব হয়। জীবচৈতগ্ত এই 

শরীরে পঞ্চবিংশতি তত্ব । পরমাম্মা ঈশ্বর ধড়বিংশ তত্ব । 

ব্র। এই সপ্ত বিতস্তি মানবদেতে লিঙ্গ ও স্থল পদার্থ কঙটা ও জীবচৈতন্ত 
এই দেহের কোন অংশে আছেন ইহা বলুন। 

বা। পঞ্চমহাভত, পঞ্চতন্মাতত ও দশটা হীন্দজ্িয় এ সমস্ত গুল দেহ । “মুন, চিত্ত, 

বৃদ্ধি ও অহঙ্কার এই চাবিটা লিঙ্গদেহ। যিান এই দেঙে আমি ও আমার এই 

মিথা। অভিমান করেন এবং &ঁ অভিমানধশওঃ স্বপার্থ হইতে বিচাত হষয়াছেন, 
তিমিই জীবচৈতন্ত | তিনি অতিশয় স্ব | জডীয় দেশ কাল গুণের অতীত| 

এতট্লিবন্ধন তাভার সুক্মতাসত্বেও সমস্ত দেব্যাপী সও! আছে । ছরিচন্াল বিন্দু 

শরীরের একদেশে দিলে দেহের সব্বদেশে সুখব্যাপ্ত হর, তদ্বৎ অণুমা জীব 

দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সথখছুঃখের অনুভব বর্তা । 

ব্র। জীব যদি কশ্মের ও সুখন্ুঃখাহতবের কর্তা হন তাহ ₹হলেস্ঈশ্বজ্রের 
কত কোথায় থাকে? 

বা। জীব হেতুকর্তা এবং ঈশ্বর প্রয়ো্গক কর্তা স৬তীব নিজ কন্মের 
কত্ত! হইয়া যে ,ফলতোগের অধিকাগী হন এবং যে ভাবী "বদর উপষোগী 

হন (সই সকল ফলঠোগে ও কাধা করণে প্রয়োর্জক বঙ্তা হহয়1 ঈশ্বরের কত 

আছ। ঈশ্বর ফণদাতা, জীব ফগততীক্ত11 

এ? মায়াধন্ধ। জর ৩ প্রকার মবস্থা ? 

২৬ 
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বা। মান্নার জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অথাৎ এ আবস্থাকেদে 

স্থলবিশেষে জীব আচ্ছাপ্রিত চেতন, সম্কুচিত চেতন, মুকুপিত চেতন, বিক চিত 
চেতন ও পূর্ণ বিকচিত চেতন। 

ব্র। কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত চেতন ? 

বা। বুক্ষ তৃণ ও প্রস্তরগতি প্রান্ত জীব নকল আচ্ছাদিত'চেতন। উহ" 

দিগের চেহনধর্থেয পরিচয় লুপ্তপ্রায়। কৃষ্ণদাস্ত ভুলিয়া মায়ার জভগুণে এভ 

দূর অভিনিবিষ্ট যে শ্বীয় চিদ্ধন্মের পরিচযমাত্র নাই | বড়বিকার ছার! তাঙ্াদের 

একটুমাত্র পূর্ব পরিচয় আছে। ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্টা। অঙ্কল্যা, 
যমলাজ্জুন ও সপ্ততাণ প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবুত্ত মপোচনা করিলে ইহা প্রতীত 

হইবে। বিশেষ অপরাধে সেবপ গতি হয় এবং ক্ুষ্ণরুপাক্রমে তাহ! হইতে 

পুনরুদ্ধার হয়। 

ত্র। সঙ্কোচিত চেতন কাচার। ? 

বা। পণ্ড, পক্ষী, সরিস্কপ, মতস্যাদি জলচর, কীট পতঙ্গ হ্কার! সঙ্কোচি» 

চেতন । আচ্ছাদিস্ত 0চতনের চেতনত্ব পরিচয় প্রায়ই উপলব্ধি হয় না 

সঙ্কোচিত চেতনের কিয়ৎ পরিমাণে চেতনত্ব আছে। আহঙ্বার, নিদ্রা, ভয়, 

ইচ্ছাপূর্বক গমনাগমন, নিজের সত্ববোধে পরের স'হত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে 
ক্রোধ এ দকল সঙ্কোচিত চেতনে পাওয়! যায়। ইন্ভাদের পরলোকজ্ঞান ভয় ন1। 

বানরের ছুষ্টবৃদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে ধিজ্সান বিচারও আছে। পরে কিহষ্টবে ন। হষ্টবে 

এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে। কুতজ্ঞতাদি চিন্ুও তাঙ্কাদের মধ্যে দেখা 

যায়। দ্রবাগুণজ্ঞানও কোন ফোন জন্তুর বেশ আছে। ঈশ্বরকে তাহারা 

অন্থনন্ধান করে ন।। অতএব চেতনধন্ম তাহাদের সন্কোচিত। ভক্ত তরতের 

মুগশরীর প্রাপ্তিদত্তেও যে ভগবান্নামজ্ঞান থাক! শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহ! ধিশেধ 

স্থল, সাধারণ বিধি নয়। অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পশুত্ব প্রান্তি। 

“ভশবংস্কপায় অপরাধ ক্ষয় হইলে পুনরায় সগতি হইয়াছিল । 
ব্র। মুকুলিত চেতন হার! ? 

বা। লরদেছে ঝুঁজীবের তিনটা অবস্থ! লক্ষিত হয়, মুকুলিত চেতন অবস্থা, 

বিকচিত চেতন অবস্থা! ও পূর্ণ বিকচিত চেতন অবস্থা । মান্বগণকে পা 

প্রকারে বিভাগ কর! যাইতে পারে । নীতিশুন্য মানব, নিরীশ্বয় নৈতিক মানয, 

সেশ্বর নৈতিক মানব, পাধনভক্ত যানব ও ভাবভক্ত মানব । যে সব মানব 

অক্ঞানক্রমে ধা জান বিকারক্রমে লিগীশ্বর, তাহারা হয় লীতিশগ্র বা নিদীশ্বর 
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নৈতিক মানব। নীতির সহিত একটু ঈশ্বর বিশ্বাস উপস্থিত হইলে দেশ্বর 
নৈতিক হয়| শাস্ত্র বিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাছাদের মতি হইয়াছে, ভাঙার! 

সাধনতক্ত । বাহার! ঈশ্বর সম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত তাহারা ভাবভক্ত। নীতিপূ্ত 
মানব ও নিরীশ্বর-নৈতিক এই ছইপ্রকার মুকুলিত চেতন। সেশ্বর নৈতিক ও 

সাধন ভক্ত বিকচিত চেতন। ভাবভক্ত মানবই পূর্ণ বিকচিত চেতন । 

ব্র। ভাবচক্কের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভব? 

বা। সপ্তম গ্লোকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর তষ্বে। এখন রাত হইয়াছে, 
নিজ গৃঙে গমন কর। ব্রঙ্গনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটা গেলেন। 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

নিত্যধর্মী ও সহ্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত জীববিচার ) 

তরগ্গনাথের পিতামহ ব্রজনাথের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়্াছেন। 

ব্রঙ্নাথকে রাত্রে সব কথ! বলিলেন । ব্রক্ণাথ সেসব কথায় কোন উত্তরন! 

দিয়া আহারাদির পর শয্নন করতঃ বদ্ধজীবের অবস্থ! চিন্ত। করিতে করিতে 

একটু অধিক রাত্রে নিজ্ত্ গেলেন। বৃদ্ধা পিতামহী চিন্ত। কারতে লাগিলেন, 

ব্রজ্জনাথকে কিসে বিবাহ কার্ধ্ে প্রযুক্ত করা যায়। সেই মময় বজনাথের 

মাসতুতো৷ ভ্রাতা বানীমাধৰ আসিয়া উপস্থিত তইলেন। যে কন্তার সঞ্চিত 

বিবা্থের সন্বন্ধ হইতেছে সেট বাণীমাধবের পিস্ভুতো ভগ্রী। বিদ্বয় বিদ্ারত্ধ 

বাঁঞমাধবকে কন্তার সন্বপ্ধ পাকাইবার জন্ঠ পাঠাইয়াছেন। বাণীমাধবস্জাজিয়া, 
কহিলেন দিদিমা আর বিলম্ব কেন? ব্রজ দাদার া্টাতে শীঘ্র বিবাহ হুম তাহ! 

করুন্। ব্রজনাথের পিতীমর্তী একটু ছুঃখত হই! বলিনি ভাই | তুই কাধের 
লোক, ব্রদ্গনাথকে বুষাইয়। সুষ্ধাইয়া বিবাহুট। দে। আমি যত বলি ত্র কথ। 

কয় ন!। 

বারীমাধব একটু খর্বাক্ৃতি, ঘাড় ছোট, রঙ কাল, চোক্ মিট মিটে। 
নকল কথাক্গ থাকে অথচ কোন কথাক্ থাকে ন। বৃদ্ধার কথ! শুনিয়। কহিল 

কুছ পরওয়! নাই। তুমি আমাকে আজ্ঞা করিপে জামি কি না করিতে স্ুরি। 
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ছমাক্ করত জান; আমি ঢেউ খুণে পয়স। আদার করি। ভাল স্মামি 

একরার ব্রজনাথের সহিত কথাঁট। কহিন্ন] দেখি। কিন্তু দিদমা কায করিস! 

ভুলিলে আমাকে পেটভ-র লুচি দেবাত? দিদিমা! বলিলেন, ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে 

গুয়ে পড়েছে । তাহা শুনিয়া বাণীমাধব কল্য পরাতে আলিগ্গ! কার্ধা করিব এই 

বলিয় প্রস্থান করিগেন । অতি প্রতাষে ঘটী ভাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ 

বহির্দেশ হইতে 'লাসিয়া চণ্তীমগ্ডপে আসিয়! বশিয়াছেন । বাণীমাধবকে দেখিয়! 

বলিলেন ভাই কি মনে করে। বানমাধব খলিলেন দাদা ! স্টায়শাস্্রত অনেকদিন 

পড়িলে ও পড়াউলে। তুমি ভরিনাথ চুড়ামণির পুত্র । তোমার নাম সর্বদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে । তোমার ঘারে ভুমি একমাত্র পুরুষ । সন্তান সম্ততি ন 

হইলে তোমার এত বড় ঘর কে বজায় রাখিবে। দাদা আমাদের সকলের 

অন্থরোধ, তুমি বিবাহ কর। ব্রলনাথ বলিলেন ভাই আমাকে তুমি কেন বুথ! 

হালাও। আমি আজকাল গৌরস্ুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার 

করিব বলিয়! ইচ্ছ। নাই । শ্রীমায়াপুবে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়। ঝড় আনন্দ লাভ 

করি। সংসার আমার ভাল লাগেনা । আমি হয় সঙ্গ্যাম আশ্রম গ্রহণ করিব, 

নয় বৈষ্বদিগের পদাশ্রিত হইয়। থাকিব। তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়। একথ! 

বলিলাম |. তুমি কাহারোও নিকট একথ! প্রকাশ করিবে না। বানীমাধব ভাব 

দেখিরা মনে মনে করিল উহাকে সোজা পথে পাওয়। ধাইবে না। ইহার সহিত 

একট! চাল চালিতে হইবে। ধূর্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া 

বাণীমাধব কহিল আমি তোমার সমস্ত কার্যের সহায়। তুমি যখন টোলে পড়িতে 

আমি তোমার পথি বহিয়! যাইতাম, তুমি এখন সন্ন্যাস কারবে আমি তোমার 

দওকরঙলগ খহিব। 

ধূর্ত লোকের দুইটী জিহ্বা; একজনের কাছে একরুফম বলে এবং অন্তের 
নির্কউ অন্ত রকম বলিয়া অমক্ুল উৎপত্তি করে। তাহাদের হৃদয়ের কথা শপ 

পাওয়া যায় না। মুখটী মধুমাখা, হদয়টী:বিষে ভরা । বাণীমাধবের মিষ্ট কথ। 

শুনিয়া ব্রজনাথ কক্রিংলন, ভাই ! চিরদিন তোমাকে হাদয়সুহদ্ বলিয়! জানি। 

ঠাকুর মা ্্ীবুদ্ধি। গন্তীর বিষরে তাহার কিছুসাত্র জান নাই। কন্তা। ঘুটাইয। 
'ামাকে সংসার-নিরয়েত্ফেলিবেন এই মানসে অনেক ছন্দবন্দ কর্সিতেছেন, তুমি 
তাহাকে বুঝাইয়া নিবৃস্ত করিতে পাগিঙে আমি তোমার নিকট চিরখণী হট । 

বামীমাধধ বলিল শ্দমীরাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরোধে কেহ ক্ষিছু করিতে 
পানির ন1। দাদা, একটা কথা আমাকে হৃদয্স খুলিয়া বল তবে জামি তোষার 
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পক্ষে মাছ! কর্তব্য তাহ! করি। আমি জিজ্ঞাস! করি নংলারে তোমার ঘ্বণ। কেন 

কইতেছে। কাহার পরামর্শে তুমি এরূপ বিরক্ত ভাব ধারণ করিয়াছ। ব্রঙ্গনাথ 

আপনার বিরাগের সমস্ত ঘটন। বাণীমাধবকে বলিলেন। আরও কহিলেন, 
মায়াপুরের বুন্ধ রঘুনাথদাপ বাধাজী আমার উপদে্। | সন্ধ্যার পর তাহার নিকট 

গিয়। সংসার-জাল! হইতে শান্তি লাভ করি। তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা করি" 

তেছেন। দুরভিপসদ্ধিযুক্ত বাণীমাধব মনে মনে করিল, হা ব্রজদাদায় যে রিষয়ে 

দৌর্বল্য তাহ! পাইলাম। এখন ছলে কৌশলে ইঠ্ার গতি ফিরাইয়। দিতে 

হইবে। প্রকান্ে বলিগেন দাদা, আজ আমি গোপনে দিদিমার চিত ফিরাইয়। 

দির, এখন গৃহে চলিলাম। এই কথ বপিয়। প্রথমে নিজগুছে গমন করিলেন । 

কিয়ংকাল পরে গন্ঠ পথ দিয়! শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত 

হটলেন। বকুলতলায় বলিয়৷ মনে মনে করিতেছেন এই ধৈষ্ণব ব্যাটারাই 
জগতের মক্ত! লুটিতেছে | কেমন ঘর, কেমন কুগ্, কেমন চবুতর1, কেমন হুন্দর 

প্রাঙ্গণ, একটী একটা ভঙ্জন কুটীরে একটী একটী বৈষ্ণব বসিয়। মাল। জপ করি- 

তেছে। ধর্মের ধাড়ের নায় ইহারা নিশ্চিন্ত । পল্লীর কুলকামিনীগণ গঙ্গারান 

করিয়া ইহাদিগকে কল, ফণ ও নানাবিধ খাগ্য দিয়া মাইতেছে। ব্রাহ্মণের 

কর্মকাণ্ডের বাবস্থা! করিয়া এইরূপ লাভের পন্থা করিয়াছিলেন বটে, বিশ্ত আজ- 

কাল বাবাজীর দলেই তাহার সার ভোগ করিতেছে। ধন্ত.কলিকাল। “রঘো। 

চতে, বলা, তিন কলির চেল1,* একথা! আজ এইখানে আনিয়া ঠিক বুঝিতে 

পারিতেছি। হায়! আমার কুলীন ব্রাঙ্গণের ঘরে জন্মগ্রহণ কর! বৃথ। হুইয়াছে। 

আঞ্কাল আমাদিগকে কেহ জলও৪ দেয় না, ফলও দেয় না। বৈষ্ণব বেটার! 

নৈয়াকিক দিগকে ঘটপটিয়! মুর্খ বলে, সে কথাট। ব্রজদাদায় সতা বলিয়া বিশ্বাস 

হয়। এতপ্পড়ে শুনে এই লেঙুটার! দ্র লোকদিগের হাতে গড়ে গিক্লাছেন। 

আছি বাণীমাধৰ ) দাদাকেও দোরম্ত করিব, এবযানিগকে ও দোরত্য বীয়িঘ 

এই কথ! মনে করিতে করিতে তিনি একটা কুটারে গ্রবেশ করিলেন । ঘটনাক্রমে 

সেই কুটায়ে শ্রীরঘুনাথদান বাবাজী মঙ্কাশয় কলার পেটোর ত্গসনে বমিয়া হরিনাম 

করিতেছিলেন। মন্ুষ্যের যে স্বভাব তাহ! ভাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া বায়। 

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশর দেখিলেন যে, কলি মুর্তিমান হই! এই ব্রাক্গণঞ্মারের বেশ 

ধারণ করিক়! আসিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগকে তৃগ অপেক্ষা! হীন 

বলিয়! জানেন, সমস্ত শক্রুগীড়ন সহা করিয়। তাহাদের মঙ্গল কামন। করেন, নিজে 

অমানী হইয়! অস্ত সকলকে মান বিধান করেন, গুতয়াং, রুনাথদাস 'খ্বাজী, 
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মঙাশয় আদর করিয়া বাণীমাধরকে বসাইলেন | বাণীষাধব নিতান্ত আবৈষাব। 

বৈষ্জবের মর্ধ্যাদা না জানিয়। বৃদ্ধ বাবাজীকে শুদ্রবোধে আনীর্বাদ করিয়। বসিলেন। 

বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বাব! ভোমার নাম কি? বং কি নিষিতত 

কখপিয়াছ ? বুদ্ধ বাবাজী তুম আ'ম বলিয়! কথ! কহিলেন, তাঙ্কাতে বাণীমাধবের 

চক্ষে একটু যোষ আমিয়।! উপস্থিত হইল। বাণীমাধব এধটু বক্তার সহিত 

বলিকে লাগিলেন। ওকে বাবাজী কোপীন পরিলেই কি ত্রাঙ্গণের সমান হওয়া 

যায়? সে যাহা! হউক, একটা কথা তোমাকে বলি। বজনাথ স্যায়পঞ্চাননকে 

তোমর! জান। 

বাবাজী । অপরাধ ক্ষম! করা । বুদ্ধলোকের বাগদোষ ধরিবেন না। ব্রজনাথ 

কথন কথন কৃপা করিম! মাসেন। 

বাধী। সেলোকটী বড় সঙ্গ নয়। ছুই চারদিন আদিলে বিনয়াদির দ্বারা 

তোমাকে বশীভূত করিয়া তোমার যাছু। করিবার তাহা! করিবে। বেলপুখুরের 

ভট্রাচাধ্যের। তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরোধী । তাহার! পরামর্শ 

করিয়া ব্র্জনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি বৃদ্ধলোক একটু সাবধানে 
থাকিবে ।, 'আমি মাঝে মাঝে আপিয়৷ তাহাদের কু-পরামর্শ সকল তোমাদের 

বলিয়। যাইবো। তুমি আমার বিষ তাহাকে কিছু বলিবে না । বলিলে তোমার 

আরও অনিষ্ট করিবে। আমি অগ্য চপিলাম। এই বলিয়। বাণীমাধব শ্বগৃছে 

প্রশ্থান করিলেন। 

মধ্যান্তে আহার করিয়! বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় কথায় 

বলিলেন দাদা আমি কার্যগতিকে অগ্ঠ প্রাতে মায়াপুরে গিয়াছিলাম। দেখানে 

একটা বৃদ্ধ বৈষ্ণব দেখিলাম। সেই বা রথুনাথ দাস ব্রাবাজী হয । তাহার 
পহি্” একটু কথোপকথন ক্লেরিতে করিতে তোমার প্রসঙ্গ হইল। তোমার 

সম্বন্ধে সে একট। এত রি কথা বলিল যে দেরপ বাক্য কেহ ব্রাঙ্গণের প্রতি 

প্রয়োগ করে না। অবশেষে বলিল ব্রদ্নাথকে ৩৬ জাতির গ্রত্রাবশি্ট খাওয়াই 

তাহার বামনাই গেধ করিম! দিব। ছি! তোমার মত পর্ডিত লোক সেন্ধপ 

লোকের নিকট গেলে আর ব্রাহ্মণ পঞ্চিতদিগের মান থাকিবে না| বাদীমাধবের 

এই সকল কথ। গুনিয়া। ব্রগ্গনাথ কাশ্চিধ্যান্থিত হইলেন । বৈষবদ্দিগের গ্রাতি 

তীছার যে দৃঢ় শ্রচ্ধ। হুইগ্লাছিল এবং বৃদ্ধ বাবাজীর গতি তাহা যে ভক্তি হইয়া 

ছিল ঠ্ছী না জানি কি কারণে দিগুণ হইয়। উঠিল । ব্রজনাথ বলিলেন ভাগ 
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স্গান্জ আমি এটা বিশেষ বিষয়ে ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও। কাল (ঠামার 

কথা! গুনিয়া আলোচনা করিব। বাদীমীধর চলিয়া গোলন। 

বাণীমাধবের দ্বিহদর চরিত্র ব্রজ্গনাথ ভালরূপ জানিতেন। ব্রজনাথ অনেক 

ন্যায় পডিরণছিলেন, তথাপি শ্বভাবতঃ অসচ্েষ্টা ভাল ঝাসিতেন না 1 সঙ্সঠাসের 

সহায়তা করিবে বলিয়া! বাণীমাধবকে একটু বন্ধুত্ব ভাব দেখাইয়াছিলেন এখন 

বুঝিতে পারিলেন থে বাণীমাধব কোন প্রকার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবালস অভিগ্রায়ে 

তাহার বৈয়াগ্যের অগ্ককৃূল বাকা বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাঁবিতে শ্মরণ হল যে 

প্রন্তাবিত বিবাহের স্থন্ধে বাণীমাধবের ল্য মাছ । তজ্জন্তই শ্রীমায়াপুর গিয়! 

সেকোন দুরভিসন্ধর ভিত্তি পত্তন করিয়া আদিয়া থাকিবেক | মনে মনে 

তগবানকে বলিলেন, হে ভগবন্ গুরু বৈষুনে যেন আমার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে । 
ধূর্ত লোকের দৌরাত্মে যেন কোন প্রকারে লঘু নাহয় | এইরূপ আলোচন! 

করিতে করিতে দিলটী অবশেষ হইল | সন্ধ্যার পরে ব্যাকুলচিত্তে বাস 

অঙ্গনে গমন করিলেন। 

এার্দকে বাণীমাধধ উঠিয়া গলে বুদ্ধ বাবাজী মঙ্কাশয্র মনে মনে করিলেন 

ঘে এই লোকটা! ঠিক ব্রহ্মরাক্ষম। “রাক্ষসাঃুকপিমাশ্রিতা জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিযু” 
এই শাস্ত্র বাক্যটী এই লোকে ফলিয়াছে ইহার বর্ণাঙ্কার, বুগাভিমান, 

বৈষ্ণববিদ্বেষ ও ধর্মধ্বজিত্ব ইহার মুখশ্রীতে চিত্রিত আছে | ইনার ,স্কীর্ণ স্ব, 

মিট মিটে চক্ষু ৪ কথার চালাকি ইহার অন্তরের পরিচয় । আহা! ব্রজ্জনাথ কি 

মধুর স্বভাব ব্যক্তি আর এ ব্যক্তিই বাকি অনুর শ্বভাব পুরুষ | হে কৃষ্ণ ! 

হে গৌরাঙ্গ ! যেন এইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ আব না করিতে হয়। অন্য 
ব্রজনাথ আনিলে তাঙ্কাকেও সতর্ক করিয়া দিব। ৭ 

বরক্জনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দ্বিগুণ নেহাবিষ্ট হইয় 

“এস বাব! এস” বলিয়। আলিঙ্গন করিলেন। রক্ননাথু চক্ষে দর দর ভক্তি ধারার 

সহিত বাবান্ধীর চরণ রেণুচুম্বন করিয়। বসিপেন। তিনি লজ্জায় ক্রু জ্কণ! 

উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশর উললেন একটা কুষ্ঃবর্ণ ব্রাহ্মণ 

অদ্য প্রাতে আনিয়। কতকগুলি উদ্বেগদ্বায়ক বাক্য বলিয়। গেলেন। তুমিন্কি 

তান্ছাকে চেন। 

ব্র। প্রভে ! জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন। তন্গুধ্যে 

পূর্ণ মংসরতা। নিবন্ধন কতকগুণি লৌক অন্ত জীবে উদ্দেগ জন্মাইয়! সুখী হয়। 

খাদের বাদীমাধব ভায়া (ভায়া বলিতে লঙচ্জা! বোধ হয়) তন্মধ্যে একজন 
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প্র্নান। তাভার কথা ম্সার যন্দি কিছুষাজ্র উল্লেখ না হন্ন তাহ! হইলে আমি 

চ্থী তত । আদল কথা এই যে আমার নিন্দা! আপনার ক'ছে ও আপনার নিদ্দ। 

আমার কাছে করা এবং মিথা। পোষার” করির়। সুদ ভেদ জন্মায়! দেওয়। 

তাছার 'প্র্কতি। তাহার কথা শুনয়। আপনিত কিছুই মনে করেন নাই? 
বা। হাকৃষ! হা গৌরাঙ্গ! আমি ব্ছকাল বৈষ্ণব দেবার নিযুক্ত ; আমি 

বৈষ্ণবাবৈষ্কব ভেদ করিতে তাহাদের কপার শক্তি লাভ করিয়াছি । আমি 

সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি। সে বিষয় তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না। 

ব্র। সেসব কথ৷ বিস্মরণ হয়] আমাকে বলুন, মায়াবন্ধ জীব কিরূপে মুক্ত 

হয়? 

বা। শ্রীদশমুলের সপ্তম শ্লোক শুনিলে ভোমার প্রশ্রের উত্তর পাইবে। 

যদা ভ্রামং ভ্রামং উবিরসগগ্দ বৈষ্খজনং 

কদাচিৎ সংপশ্ঠন্ তদন্থগমনে স্ান্র'চরিভ | 

তদ। কৃষ্ণাবৃত্তা তাজতি শনকৈর্মায়িকদশাং 

স্বরূপং ব্ভ্রাণে বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৭ ॥ 

ংসারে উচ্চাব্চ যোনি সমুহ্থে ভ্রমণ করিতে করিতে বখন হরিরদ গলিত 

বৈধব দর্শন ভয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবান্থগমনে রুচি জন্মিয়! পড়ে। 

কষ্ণনানাদি আবুত্তি ক্রমে অল্পে অল্পে মাপ্িক দশা দূর হতে থাকে। জীব 

ক্রমশঃ প্বরাপ লাভ করতঃ বিমল কুষ্ণ সেবা রসছভোগ করিতে যোগ্য হন। 

ব্র। এসন্বন্ধে ছু একটা বেদ প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

বা।, বেদ বলিয়াছেন। 

সমানে বৃঙ্ষে পুরুষে! নিমগে! হামীশয়। শোচতি মুহামানঃ| 

জুষ্টং যদা পশত্যন্তমীশমন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ 1 
ব্র। বখন সেবনীয় ঈশ্বরফে দেখিতে পান তখন বীতশোক হইয়া জীব 

ভীান্বমহিম লাভ করেন। এই বাক্ত্বার৷ কি মুক্তিতক বুঝিতে হইবে? 
বা। মায়াবন্ধন যোচর্নে্র নাম মুক্তি। তাহা সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত পুরুষের অবপ্তাই 

লভ্য কিন্তু মুক্ত হইলে জীবের যে মহিমা! পাভ হয় তাহাই অদ্দেষণীয়। “মুক্কি- 

হিন্বান্তথারূপং স্বরূগেণ ব্যবস্থিতিঃ, এই বাক্যে অন্থারপ পরিত্যাগ করিয়া! 
বের শ্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন । বন্ধন মোচন যে মুহূর্তে হয় সেই মুহূর্তে 

মুক্তির কার্য হইয়। গেল। কিন্তু স্বকপে ব্যবস্িত হইয়া! জীবের অনন্ত ক্রি! 

আরম হইল। তাভাই তাহার মুগ প্রয়োজ্ন। অত্যপ্ত ছঃখহানিকে মুক্তি 



সপ্তদশ অধ্যায় । ২০৯ 

খলা বার কিন্ত মুক্তির পর চিংস্ৃথ প্রাপ্থিকপ একটী অবস্থা আছে, 5151 
ছান্দোগো বলিয়াছেন। 

এক্মেবৈষঃ সম্প্রসাদেোছম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখাষ গরং 

ক্যোতিকপ* সম্পদা "স্বন বপেণাভনিম্পদাতে | 

স উত্তমঃ পুক্ষঃ স ঠত্র পধোতি জক্ষন্ জ্রীডন্মমাণঃ । 

আ্র। মায়ামুক্ত' পুর্ষদিগের লক্ষণ কি? 

বা। তাভাদর আটটী এক্সণ ছাশোগো ক।থধ হয়াঞ্ছে । 

আম্না৯পভতপাপ্যা বিপব। বমু হাবিশো কা! 

বািজঘৎ”সাহাপপাসঃ সঠ্যকাম: সহাসঙ্করহ সোহন্বেটব্যঃ ॥ 

ত্র( মুল কাথভ হইয়াছে বে সম্পাব লৃমণ কারাতে করিতে জাব যখন ভরিরস 

ব সক বৈষ্ণবের সঙ্গ লা করেন, তখন ভাশ্াব মঙ্গলোদর ভয় একথায় আমার 

একটি পুব্ব পক্ষ এই যে ব্রহ্ম প্রান মগাঙ্গ যোগ হঙ্যাদ শুভ কল্ম দ্বারা কি চরমে 

ভরিদক্তি লাভ ইন না। 

বা। ভগবান শ্রাদুচথ বঙ্গিয়াছেন | 

মরোধয়ত মা মোগো ন সাণ্থ্য* ধন্ম এব বা। 

ন ল্বাধ্যায়ল্তপস্যাগা নেটাপুর্তত ন দণা ॥ 

ব্রষ্খান যজ্ঞাশ্চন্দাণাস শাথানি ।নয়ল। যমাত। 

যথাবধ্ন্ধা সংসঙ্গঃ শর্বসঙ্গাপাঠো তি মাগ ॥ 

তাৎপর্য এই যে যোগ, সা*খ্যজ্ঞান, স্মার্তপন্ম। বেদাধ্যয়ণ, তপস্থা!, সন্গাস, 

ই্টাপূর্ত, দাক্ষণ!, ধতসকল, যজ্ঞ সকল, তীথ ভ্রমণ 9 যমণিয়ম আমাকে ততদূর 

বাধা করিতে পারে না, সব্ধসঙ্গবিনাশক সৎসঙ্গ যেরাপ অবখোধ করিতে পারে। 

অষ্টাঙ্গ যোগাদর দ্বাব! মামাকে গোণকপে সন্তষ্ট করতে পারে কিন্তু সাধুসঙ্গই 
আমাকে একান্তু অবরোধ করিবার একমা এত । চ'বওক্তি ইন 

খলিয়াছেন ৭ 

যন্ত যৎসঙ্গতি: পুণসা মণিবৎ আাৎ স তদ্গুণং | 

সকলো দৈস্ততে। ধামাণ সধুখ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥ 

যে পুর্ঘের যেরূপ সঙ্গ তাহার সেহকাপ মণিম্পশের গ্টার গুণ হর অতএব 

শুদ্ধ সাধু লোকের সঙ্গ দ্বার! শুদ্ধ সাধু হওয়া যার! সাধুসঞ্ লকল প্রকার 

উভদ। শাস্ে [নঃসগ হখার যে পরামিশ আছে হাহ তব লাধুদগকেহ 
চি 
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বলে। সাধুদঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকাঞ যথ! 

ভাগবতে ৮ 

সঙ্গে! বঃ নংহতেহেতুরসৎন বিছিতোহধিয়! | 

স এব দাধুষু কতে নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ 

অজ্জানক্রমে অসাধুগঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাত হয়; সেই স্ন 

অদ্ঞানেও যদি সাধুতেও কৃত হয় তাহাই নিঃসঙ্গী । ভাগবতে। 

নৈযাং মতিস্তারদুরুক্রমাজ্বিং স্পৃম্তত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ 

মহীয়সাং পাদরজো ভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বুণীত যাবৎ ॥ 

যে পধ্যস্ত জীব নিক্ষিঞ্চন মহাত্ম। ভগবদ্রুক্তের পাদরজদ্ধার। অঠিষেক স্বীকার 

ন! করেন সে পর্যাস্ত সমস্ত অনর্থের অপগম স্বরূপ ভগবচ্চরণে তাহার মতি 

হয় ন!। 

ন হান্ময়ানি তীথানি ন দেব! মুচ্ছিলাময়াঃ 

€ত লুনন্ত্যকুকালেন দশলাদেব সাধবঃ ॥ 

গগাদি জলময় তীথথ সকল এবং মৃত শিলাময় দেখত সকলাক বদিন সেব! 

করিলে তাহারা পৰিজ্র করেন কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পথিত্র করিয়া থাকেন। 

অতএব 

ভবাপবর্গে। ভ্রমতে যদ ভবেৎ জনন্ত তহাচাতসৎমমাগমত | 
সতসঙ্গমো যহি তদৈব লগতে পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মাওঃ | 

বাঁধা এইট সংসারে অনাধি মায়া-দদ্ধঙ্গীব কখন দেবযোনিতে, কখন পণ্ড 

মোনিতে শ্মরণাতীত কাল হইতে কম্মরচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন । ঘি কখন সুকৃতি 

খলে সাধুস্গ হয় সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মতি জন্মে। 

বর আকৃতি হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ন্থক্কতি. কিঃ তাহা কি ক 

মাজ্ঞান? 

বা। শান্ত শুভকন্মকে সুকৃতি বলেন। সেই গুভকর্থ ই প্রকার । ভক্তি- 

প্রবর্তক ও 'অবান্তরফল প্রবর্তক । নিতা নৈমিত্তিক কর্ম, সাংখ্যাদিজ্ঞান এ সমক্জই 

অবান্তরফলপ্রদ সুকৃতি। সাধু স্নিকর্ষ ও ডুক্তিজনক দেশ কালও ভরব্য সংস্পশই 

তক্কিগ্রদ স্ুকতি। ভহগ্জিপ্রদ সুক্কতি লাভ করিতে করিতে তাহ। বলবান্ &ইস়া 

কষে ভক্তি উৎপন্ন করে। অবান্তর ফলপ্রদ নুকুৃতি সকল সেই সেই ফণ দিয়া 
নবৃও হয়| সংসার যহপ্রস্কার দানাদি শু৬কণ্য হইতেছে, তাহারা ভুক্তিপ দান 
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করে। ব্রহ্ধজ্ঞানাদি সুকতি মুক্কিকল দান করে; তাহারা তক্তিফল দান করিতে 
সক্ষম নয়। সাধুনক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌর পৌর্ণমাহ্তা'দি, 
সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীথাদি সাধু বস্তর দর্শন ও 

স্পর্শনবূণ ক্রিয়া সকল ভক্তিগ্রদ সুরুতি। 

ব্র। কোন ব্যক্তি সংসারের ক্েশে অন্দিত হয়া অবিষ্তা যন্ত্রণা দুরীকরণাথ 
বিবেক ক্রমে হরিচরণে যদ্দি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন তাহার কি ভক্তি লাভ 
হইবে না? 

বা।যর্দি মায়া যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়। বিবেক দ্বারা জানিতে পারে যে সংসার 
ধল্ম সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও শুন্নিকটস্থিত শুদ্ধ ভক্তগণই আমার একমাত্র 
আশ্রয়; এন্ূপ অনন্তগত্ি হইয়া ভগবচ্চরণের প্রতি ধাবিত হয়, তাহ। হইলে সে 

চরণাশ্রিত তক্তদিগের পদাশ্রযন অগ্রেই গ্রন্গ করেন। সেই পদাশ্রয় গ্রণই 

তাহার ভক্তিপ্রদ মুখ্য স্ুর্ূৃতি হয়। তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন। 

প্রথমে যে বৈরাগ্য ও খিবেক লাশ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌণরূপে ভক্কি- 

সাধক হইয়াছে । অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাছের মুখ্য উপায় আর নাই। 

ব্। গৌণ ভাক্তপাধক হষ্টলেও কন্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেককে ভাক্কগ্রদ 

মুকাত বালবার আপত্তি কি? 

বা। তানাতে বিশেষ আপন্তি আছে । উহার! প্রায়ই জীবকে একটা অবাস্তর 

ফলে আবদ্ধ রাখিয়! রিনা পড়ে । কর্ম ভূক্কিফলে জীবকে বসাইয়! নিরত্ত হয়। 

বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদ বরন্গজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়। রাখে, 

্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগব্চ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে। এইজন্য ইহা দিগকে 

বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ কৃতি বল যায় না । কদাচ কাহারো পক্ষে উহার! 

ভক্তি পধ্যস্ত বাহক হয়। তাহা সাধারণ বাধ নয়। শুদ্ধতক্তসঙ্গের অবান্তর 

ফল নাই। তা! অব্্ঠই প্রেম পধ্যস্ত লইয়া! যাইবে । যথা ভাগ্গবতে ; 

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যযসগ্িদে! ভবন্তি হাৎবর্গরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্ণবত্নি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ 

ব্র। সাধুপঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ নুকৃতি। সাধুমুখে হুরিফথ| শ্রবণ ও 

পরে তক্তিলাভ, ইহাকেই 1ক ক্রম বলিব? 

বা। ক্রম যথাধথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সংসার ভ্রণ করিতে করিতে 

জীবের দৈবাৎ ভক্িপ্রধ স্ুকৃতি হয়। শুদ্ধ তক্তির যে সকল অগ নিদিষ্ট আছে 
তাছার কোনটী না কোনটী কার্ধ) লরজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়| যথা ছটনারুদে 
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একাদশ্যাপ্দ দিবসে উপবাঁসপ। ভগবলীলাতীথ দর্শন ও সংস্পর্শ। অতিথি বোধে 

শুদ্ধভক্তের উপকার। নিক্কঞ্চন সাধুধিগের বদূননির্গত হপ্রনামাদির কথা বা 

গীত শখণ | উক্ত সমক্ত কাধ্যে যাহাদের তুক্তিমুক্কি স্পৃহা থাকে, তাঙাদের 

সম্বন্ধে উহারা শক্তিগ্রদ শ্রুতি শয় না। অতত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল ঘটনাক্রমে বা 

লোক দৃষ্টিতে যদি ভূজিমুক্তি স্পুচা রহিত হয়া ী সমস্ত কাগ্য করে তাভা হইলে 

এ সকপ কাঁধ্য ভক্তিপ্রদ স্ুক্কীতি তয় । সেই তাক্তপ্রদ সুকৃতি বহুজনো পুঞ্জ পু্জ 

হইলে বল লাভ করিয়া অনন্ ভক্কিতে শ্রদ্ধা উদয় করে। অনন্ত ভক্তিতে শ্রন্ 

হইলে শুদ্ধতক্তসাধুপঙল কারবার ম্পৃ্া। জন্মে। ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে সাধন ও 

ভজন কোম ক্রেমে তয়। ভজন করিতে করিতে অনর্থ সকল দুব হয়। অনর্থ দুর 

হইলে পুর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল তাহ! নির্মল হইয়া! নিষ্টাঙ্ঈপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা 

ক্রমশ: অধিকতর নিম্ল হইয়া রুচি হইয়া পডে। রুচি, ভক্তির সৌন্দধেয বঙ্ধ। 

হইয়া! আসাক্ত পে পবিণত ভয় । আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে ভাব 

ব|রতি হয়। রশ সামগ্রীষোগে রস তয় । ইহাই প্রেমোৎপন্তির একমাত্র ক্রম | 

মূল কথ। এই যে শুদ্ধ সাধু দর্শনে শকুত পুক্ষষের সাধু 'অগ্রগমনেৰ প্ররত্তি জন্মে। 

সিগ্ধাস্ত এই যে ঘটনাক্রনে প্রথমে সাধুনঙগ, পরে শ্রদ্ধা ও পবেো গ্বতায় সাধুলঙ্গ ভয় 

গ্রথম সাধুলঙ্গের ফল শ্রন্ধা। শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপাত্ত। হরিপ্রির দেশ, 
কাল, দ্রব্য ও পাত্র এই সকলের সাগ্রিকর্ষই প্রথম সাধুপঙ্জ। প্রথম সাধুসঙ্গের 

ফলে যে শরণাপত্তিঝুপ শ্রদ্ধা উদয় ভয়” তাহার লক্ষণ গীতার চরম শ্লোকে 

দে থিবে। 

সব্বধন্মান্ পরিত্যজ্য মানেকং শরণ" ব্রজ | 
অভ ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ5 ॥ 

. শ্ুযপান্থ। অষ্টাঙ্যোগ, সাংখা, জ্ঞান, বৈরাগযাদি ধস সকল সর্ব ধর্শা শবে 

উঞ্জ হইয়াছে । সেই সত ধর্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে 

না, এইবপ বুদ্ধির উদ্দোশে সেই সেই ধন্মত্যাগের কথার উল্লেখ । সচ্চিবাননা- 

ঘনস্বরাপ আন ব্রজবিলানী কৃষ্ণহ জীরের একমাত্র গতি, ইহ! জানিয়া অনগ্ঠ- 

ভাবে ভোগ-মোক্ষাধি চিস্তারকিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রপত্তিকপ 

রদ্থা। সেই শ্রদ্ধা! উদয় হইলে জীব কীদিতে কাদিতে বৈষ্ঞব সাধুর আনঈটুগদনে 
কত হর। এইবার যে সাধুর আশ্রয় ফরেন তিনিই ওক্ষ। 

1 জীবের অনর্থ কর প্রকার ? 
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বা। অন ঢারি প্রক্ষার। ১1 স্বগর্বপের অপ্রান্তি ২) ত্আসভৃঞ্চ। ৩। অপ- 

রাধ ৪ | হাদর পৌর্বলা। ম্সামি শি চিতকণ রুষ্কান ইভা ভুলিয়া শ্গ্ববপ 

হইতে বদ্ধজীব দুরে পড়িয়াছেন, সেক স্বস্বূপের অপ্রা গু কীবের 'গ্রথম নর্থ । 

জড বস্ততে অহং মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয় সুখাদির তৃষগাকে অলতৃষা 

বলি। পুত্রৈষণা, বিত্বৈষণা, শ্ব্গৈষণা এই তিন প্রকার অপত্তষ্ণা । অপরাধ 

দশবিধ তাতা পরে বলিব। হাদয় দৌর্বলা 5ঈ/তই শোকাদির উদ্ভব! একট 
চারি প্রকার অনর্থ অবিষ্ঠাবন্ধ জীবের নৈসর্গিক ফলা সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কুষানু- 

শীলন ছারা এ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দুর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, 

ঘম, নিয়ম, বৈরাশাারি সাধন চতুষ্টয়েব যে বাবস্ত। আছে তাত! উদ্বেগরাতিত 

উপায় নয়। তাহাতে আনেক পঙওনের আশঙ্কা আছে এবং তঙ্দধার| চরমে শুভ 

হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে রুষ্ণান্ুশীলন উদ্বেগশূন্ধ উপায়। অনথগুণল 

ধযভ যায়, মায়িক দশা ততই তিরোছিত ভয়। মায়ক দশা ষে পরিমাণে 

তিরোছিত হর, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদয় হইতে থাকে। 

ত্র। অনথীন ব্যক্িদ্িগকে কি যুক্ত বলা যায়? 

বা। ভাগবতের এই গঞ্ঠটী বিচার কর। 

রজোভি: সমসংখাতাঃ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ | 

তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মন্জাদয়ং। 

প্রায়ো মুমৃক্ষবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। 

মুমুক্ষণাং সহঅরেষু কশ্চিনুচোত সিদ্ধ্যতি ॥ 

মুক্তানামপি দিদ্ধানাং নারাযণপরায়ণঃ। 

শুহ তঃ প্রশাস্তাত্সা কোটিঘপি মঙ্কামূনে ॥ 

অনথমুক্ত ব্যক্তিগণই স্ুদ্ধভক্ত । ভক্ত অতি হুত। কোটি কোিস্তুত্ত 

লোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটি কৃষ্ভক্ত পাওয়া যাক়্। অতএব কৃষ» 

ভক্তের অপেক্ষা আর উল্লভসঙ্গ জগতে মিলিবে না। 

ব্র। বৈষ্ণবজন বলিলে কি গ্ঁহৃত্যানী বৈষ্ঞবকে বুঝিতে হইবে? 
০) 

শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তুই বৈষ্ুব। গৃহস্থ হউন ব! গৃহত্যাগী হউন, ব্রাঙ্মণ হউন ব 

চষ্ডাল হউন, ধনীমানী হউন ব দরিদ্র হউন তীহার যে পরিষাদে শুদ্ধ কৃষ্তভক্ি 

্বাছে সেই পরিমাণে তিনি ক্ককঝঃচভক্ত। নখ 
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ত্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চ প্রকার তাহ! 'আপদি বলিগ্লাছেন। দাঁধন ভক 
ও ভ্াাবভক্তগণকে ও মায়াবন্ধ মধো পরিগণ্ত্ি ঈদ্রিকাছেন (| ভক্তগণ কি 

অবস্থা পর্াস্ত পৌছিলে মায়ামুক্ত মধ্যে গণিত হম ? 

বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হষ্টলেই মায়ামুক্ত বলিয়া জীব অভিহিত ভন, 

কিন্তু বন্তগঙ মায়ামুক্কি ভক্তি সাধন পরিপক কবস্থায় আনমিণে ঘটিতে 

পারে তাচার পুর্ববে কেবল স্বরূপগত মায়ামুক্তি ঘটিয়। থাকে | ভীখেব স্কুল ও 

লিজশরার সম্প্রণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তগত মায়ামুক্তি হয় | সাধন তাক্তব 

অন্ুশীশন করিতে কারতে ভাব তক্তির উদয় হয় | গাবভক্তিতে জীব দঢরূপে 

অবস্থিত ভইয়! জঙদেহ পারতাগানস্তর লঙগগদেভকে বিসজ্জন দিয়া 1চচ্ছরীবে 

অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশ! থাকে । ভাবভাক্তর 

প্রাবস্তেও সে দশ! সম্পর্ণৰপে বিগত ভয় না।॥ এই ছুই অবস্থা বিচার কবিএ| 

সাধনভক্ত ও শাবভক্তকে মায়াকবলিত পঞ্চ প্রকাব জীবের মধ্যে বাখা হইষাছে। 

বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যে অবশ্ত পরিগণিত | মুক্ঞগণের 

মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় | জীব অপরাবী হহয়! মায়াখদ 

হইয়াছেন, আমি কৃষ্ণদাস এই বথ| খিস্মৃত হওয়াই মূল অপরাধ । বৃষ্ণকপ| 

ব্যতীত অপরাধ যায় না সুতরাং তদ্ধযতীত নায়ামুক্তিবও সম্ভাবনা নাই । জ্ঞানী 
সম্প্রাদায়ে এপ বিশ্বান করেন যে কেবল জ্ঞানে মুক্তি ভইবে। সেটী অমুপক 

বিশ্বাস। কষ্খকুপ! ব্যতীত মায়। মোচন কখন হইবে না । অতএব শ্রুমস্ভাগবতে 

দেবখতাদিগের ভহটী সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক পাওয়া যায়। 

যেইন্টেরবিন্দাক্ষ খিমুক্তমা ননস্তব্যস্তভা বাদ বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ | 

আর্হা কচ্ছেণ পঞং পর্দং ততঃ পতস্ত্যধোহনাদূতধুল্মদজ্ব য় ॥ 

তথ! ন তে মাধব তাবকাঃ কচি ভ্র্াস্তি মাত ত্বয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ । 

ত্বয়াভিগুপু। বিটরস্তি নির্ভয়। বনায়কানীকপসুদ্ধগ্ছ প্রভে। ॥ 

ব্র। মায়ামুক্তজীব কর্তপ্রকার ? 

বা। মায়ামুক্ত জীব আদৌ ছুই (প্রকার। নিতামুক্ত ও বদ্ধমুক্ত । যে 

সকল জীব মায়াবন্ধ হন নাই তাহার! নিত্যমুক্ত | তাহারাও দুই প্রকার। 

প্ন্্য্যগত নিত্ামুক্তজীব ও মাধুধ্যগত িত্যমুক্ষজীব 1 এরশবধ্যগত শনত্যযুক্ক- 

জীবের! পরব্যোমপতির পার্থদ এবং পরব্যোদস্ক মূল সব্বর্মণের কফির়পকণ। 

মাধুধ্যগত নিত্যযুক্তজীবগণ গোলোকবৃন্ধাবননাথের পার্থদ। তীহার! তদ্ধাসন্থ 

বলদেখর কিরপকণ। বন্ধদুক্ততীবণ তিদ্দ প্রকার পরষ্মধ্যগত, মাধুধা গত 
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ও ব্র্ধগোতিগভ | ধাছারা সাধনকালে শ্বরধযপ্রিয়, তাহার! পরব্যোমনাথের 

[নতাপার্থদগণের লছিত সালোক্য লাভ করেন | সাধন কালে বীষ্কাগা মাধুর্য 

প্রিয় মোক্ষলাতের পর নিত্য বুন্দাবনাদি ধামে সেবা-মুখ ভোগ করেন | 

যাষ্ঠারা সাধনকালে অভেদ অনুসন্ধানে রত তাহারা মোক্ষলাভের সঠিত ব্রঙ্গ- 

সাধুজ্যরূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন । 

ব্র। ধাহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত তাহাদের চরম গতি কি? 

বা। $ ও গৌরকিশোর ইহার! পুথকৃ ৩ নন | উভয় মধুর রসে 

আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে মাধ্ধ্য রসে যে ছুষ্টটী প্রকার আছে অর্থাৎ 
মাণুয্য ও গুদার্য্য তন্মধ্য মাধুষ্য যেখানে লখৎ সেই খানে কৃষ্ণস্বূপ ও ওধাধ্য 
যেখানে বলবৎ সেখানে ্রাগোরাঙ্গম্বূপ। মুল বৃদ্দাবনেও কুষ্গীঠ ও গৌরপী১ 

এ5 দুইটা পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে । ক্কষ্খগীঠ যে সমস্তানতাসঘ্ধ ও নিশামুক্ষ 

পার্শদ মাধুগ্য-প্রধান-গদাধ্য লাভ করিয়াছেন তীঙ্ারা কৃষ্ণগণ | ইগোগপীঠে 

মেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্খদগণ ওধার্ধ্য প্রধান-মাধুম্য ভোগ 

করিতেছেন। কোন স্থলে উভয় পাঠে স্বঝপবযহ দ্বারা ভাঙার! বর্তমান। 
আবাব কোনস্থলে এক স্বরূপে এক পীঠে আছেন অন্ত পীঠে থাকেন না। 

সাধনকাণে থাহার। কেবল গোৌরোপাসক, দিদ্ধকালে তাহারা কেবল গৌরপীঠে 

সের! করেন। সাধনকালে যাহারা কেবল ঞঞ্চোপাসক সিদ্ধকালে তাহার! 

কঞ্চপাঠ অধণস্বন করেন। সাধনকালে যাহাব! কৃষ্ণ ও গৌগ উভয়ের উপাদক 

দিদ্ধকালে তাহারা কারদ্বয় অবলম্বনপুব্বক ডতয় পীঠে যুগপৎ বর্তমান। ইহাই 

গৌবক্ষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদের পরম রহস্য | 

এতাবৎ মায়াধুক্ত অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করঙঃ এজনাথ আর থাকিতে 

ন! পারিয়া! ভাবাবেশে বুদ্ধ বৈষ্ণবের টরণে পড়িয়া কিয়তক্ষণ থাকিলেন। বৃঝুজী 

মহাশয় কাদিতে কাদতে ব্রজ্গনাথকে তুলিয়া দৃঢ় অখুলিঙ্গন করিলেন। ঝাত্র 

অনেক হল বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হুঈর। ব্রজনাথ বাটা চলিলেন। 

পথে জীবের গভি-চিন্ত। গ্রধল হইয়! উঠিল। গৃহে আসিয়! ভোব্ধন করিবার 

সময় গিতামহীকে কছিলেন, দিদিমা, তোমরা! যদি আমাকে দেখিতে চাও ওবে 

আমার বিবাধের সম্বন্কট! স্বগিত কর ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয় দিবে না। 

সে আমার পরম শত্রু! কণল্য হইতে আমি আর তাহার সহিত কথোপকথন কক্িব 

না। তোমরাও গার তাহার বন্ধ করিও না। 
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ব্রঙ্গনাগের পিভামঙ্গী বড় বুদ্ধিমতী । দিবনে বাশীমাধনের সঠিত যে কখোপ, 

কথন ভইয়াছিল সেই সব কথা ও ব্রত্ননাথের কথা আঙগোচনা করিয়! স্থির 

করিলেন বিখাচের প্রক্ধাবটা এখন থাকুক । ব্রজনাথের ফেজপ ভাব দেখিতোদ্ধ 

তাহাতে ধক পীঢাপীডি করিলে সে তয় কাণী, ন! হয় বন্দাবন চলিয়া যাইবে। 

ঠাকুরের যান ইচ্ছা ভান্কাই হোক | 

অপার পরিকর ই ও 

অষ্টাদশ অধ্যায় । 

নিত্যধন্্ ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
( প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ বিচার ) 

ঝাণীমাধব অতিশয় নঈ প্রকৃতি | ব্রজনাথের দ্বারা তিরঙ্কুত ভইয়। মনে মনে 

করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ের অমঙ্গল মাধন করা চাই । আর কতক- 

গুলি নষ্ট প্ররুতি ব্যাক্তির সহিত জটল!। কংরয়া স্ির করিল ঘে ব্রঙ্গনাথ রাত্রে 

শ্বীবাপ অঙ্গন হইতে আসিবে তখন লক্ষণ টীলার নিকট নির্জন প্রদেশে তাভাকে 

প্রহার করিতে তইবে। ব্রদন্ধনাথ সে কথা একটু খুঝিতে পারিগ1 দিবাভাগে নুদ্ধ 
বাবান্দী মহাশয়ের সচিত যুক্তি কণিকা স্থির করিলেন খে আমার শ্রাবাস অঙ্গনে 
গ্রুতিদিন ভাসা হইবে না এবং যখন আসতে হইবে তখন দ্িবাভাগেই আসিতে 

হইবে। আর একটা মজ বুদ লোক সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই । ব্রজনাগের কতক- 

গুলি প্রজ! ছিল। তন্মধ্যে ভরিশ ডোম বলিয়া একজন পাক! লাঠিয়াল ছিল। 

হুরিশকে বলিলেন আমি আজকাল একটা! বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি তুমি যর্দি 

আমার কিছু সহারতা কর তবে আমি রঙ্ঞ। পাই । ভরিশ বলিল ঠাকুর, তোমার 

ভান, আমি পেরাণ দিতে পারি ধ আমাকে বলিলে আমি তোমার শক্রকে মেয়ে 

ফাাল্বো। ব্রঙ্গনাথ বর্গিলেন বাণীমাধব আমার অমঙ্গল চেষ্টা করিতেছে | তাহার 

উৎপাতে আনি শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের লিকট ষাইতে সাভম কা না| পথে 

আমাকে মারিবে এরূপ বুক্তি করিয়াছে | হরিশ উত্তর করিল ঠাকুর! তোমার 

কর্শে থাকৃতে পরওয়া কি? এই লাঠি গাছট! বাণীমাধবর ঠাকুরের মুগ্ডে পড়িবে 
বোধ হুচ্চে। যাহ্োগ, ঠাকুর বেখন যেখন তুমি ছিগ্রিবাস আঙ্গিনায় ঘাবা ভেখন 

তেখন থোকে সঙ্গে ভার! ॥ দেখবো কোন্ ব্যাটা কি করে । মুখ একা 

একশো জন। 
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হরিশ ডোমের সহিত এইরূপ স্থির করিয়াও ত্রক্নাথ ছুই চারি দিন অন্তর 

শ্রীবাস অঙ্গনে যান । অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন ন। | তত্ব কথা হয় না! বলিয় 

মনে অত্যন্ত হুংখিত আছেন । ১০২০ দিন এইরূপে অতিবাহিত না হইতে 

হইতে নষ্ট প্রক্কৃতি বাণীমাধবের সর্পাঘাত হুইল | বানীমাধবের মৃত্যু সংবাদে 
বৈষব ব্রক্গনাথ মনে মনে করিলেন বৈষ্ণব বিদ্বেষের কি তাহার এই ফল 

হইল। আবার মনে মনে করিলেন “অন্য বা শতান্তে বা মৃত্যুবৈ' প্রাণিনাং 
ধ্বংশ পরমাঘু নাই মরিয়া গেল । এখন আমার প্র ত্যহ ই্ীবাস অঙ্গনে গমনের 

আর ব্যাঘাত কি? সেই দিনই ব্রজ্নাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাসদ অঙ্গনে গিয়। 

বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন আজ হইতে আমি আবার প্রত্যন্ 

আপনার চরণে আসব। প্রতিবন্ধক বাণীমাধৰ এ জগৎকে ছাড়ি! গিগাছে। 

পরম কারুণিক বাখাজী মহাশয় মন্ুদিত-বিবেক জীবের মৃত্যু সংবাদে প্রথমে 

দুঃখিত কইলেন ॥ একটু স্থির থাকিয়! বলিলেন “ম্বকম্ম ফলভূক পুমান্” | 

কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন তথায় যাইবে | বাবা ! তোমার মনে 

আর কিছু ক্লেশ আছে। 

ব্র। আমার মনে । এই মাত্র ক্লেশ যে কয়েক পধিবস আমি আপনকার 

উপন্দেশামৃত পান করিতে না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয় ইইয়াছি । অথ্য শ্রীদশ- 

মূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

বা। আমি তোমার জন্য সব্ব্ধা প্রস্তুত আছি । তুমি কি পর্যন্ত শুনিয়াছিলে 

এবং তাহ! শুনিয়া তোমার কি প্রশ্ন মনে উদয় হইয়াছে তাহা বপ। 

ব্র। শ্ত্রীপ্ীগৌরকিশোর লগৎ্কে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সে শুদ্ধ মতের 

নামটা কি? অগ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধান্বৈতখাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্ৈতাদ্বৈতবাদ 

এই সকল মত পূর্ব পূর্ব আচাধ্যগণ শিখাইয়াছেন 1 শ্রীগৌগা্গ দেব কি প্র 
সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত স্বীকার করিয়াছেন কি অন্য প্রকার মত শিক্কী 

দিয়াছেন? সম্প্রদার প্রণালীতে আপনি বলিয়াছেন যে শ্রীগৌরা্, ব্রহ্ম-সন্প্রদায় 

ভুক্ত । তাহ! হইলে তাহাকে কি শ্রীমন্মধবাচাধ্য প্রকাশিত দ্বৈতবাদের আচাধ্য 

বলিয়া মানিব, না আর কিছু? 

বা। বানা! তুমি শ্রীদশমুলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর। 

হরেঃ শক্তেঃ সব্ধবং চিদচিদখিলং স্যাৎ পর্িণতিঃ 

বিবর্তং নে! সত্যং শ্রুতিমিতি বিরদ্ধং কলিমলং। 

২৮ 



২১৮ জৈব ধন । 

ভরেরাভেদৌ শ্রতিবিহিততবং স্ুবিমলং 

তং প্রোম়ং সিদ্ধি€বতি নিভরাং নিহাপ্বমষে ॥৮॥ 

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণ«ক্ফিব পরিণতি | বিধর্দীবাদ সভা নয়। তাহা 

কলিকালের মল ও শতিজ্ঞান বিকদ্ধ ( অচিম্থা গ্নেদান্েদ তত্বই ্রুতিসম্মত 

হবিমলতত্্ব। অচিশ্থা ভেদাভদ তক ভঈতে সব্ধদা ণিহাতঙ্কে প্রেম সিদ্ধি ভষ। 

উপনিমদ্ বাক্য গুলিক বেদান্ত বলা যায়। দেই বেদাগকে সুনররূপে 

অথ করিবার জন বিষয়বিশাগকমে অধ্যায় চতু্য সম্যুক্ত বন্গশ্তন নামে 

জ্ীবেদব্যাস যে কত্র সকল রচন। কবিয়াছেন, তাকেই বেদান্ত শুর বলা যাঁয়। 

বিদ্ধজ্জগতে বেদান্ত সত্র গুলি বিশষ সম্মানের সভিত শ্বীকত তইয়াছে। 

সাধাবণ সিদ্ধান্ত এই যে শ্রী সকল বেদাত্ত সুর যাহা উপদিষ্ট আছে তাহাই 

যথার্থ বেদাথ | মন্াচার্যাগণ বেদাস্থ হুর ভইাতম্বীয় স্বীয় মভপোষক সিদ্ধান্ত 

বাহির করেন 1 শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যা সেই সকল স্তর ভইতে বিবর্ভবাঁদ উপদেশ 

দিয়াছেন । তিনি বলেন যে রঙ্গের পবিণাত করিলে ব্রাঙ্গর বঙ্গত্ব থাকে না। 

অতএব পরিণামবাদ ভাল নয় | বিবর্তবাদই ভ্ভাল। বিবত্তবাদের অন্য নাম 

মার়াবাদ। বেদমন্্র সকল আবশ্যক মত সংগ্রহ করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা। 

কবিয়াছেন | ইভাতে বোধ ভয় পরিণামবাদ পূর্বকাল হষ্টতে প্রচলিত। 

শ্রীমদাঁচাধা বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়| পরিণামবাদকে কুষ্টিত করিগাণ্ছালেন । 

বিবর্তবাদ একটী মতবাদ 1 তাহাতে সন্ত না ভইয়| হীমন্মধবাচার্য 'দ্বৈতখাদ 

নষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ স্তাপক বেদমন্ব সকল সম্জিত ভইয়! ভাভার মতের 

পোষক ঠা করিয়াছ | এনই্কপে ্রীমদ্রামান্রজাচায্য কতকগুলি বেদমন্ 

অবলম্বন পববক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । আবাব শ্রনিষ্বাদিত্যাচার্য্য 

অনেক গুলি শি বচন অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্কাপন করিয়াছেন | 

পুরী ভীবিষুন্বামী কতকগুলি প্রতি বচশ অবলম্বর পুব্বক সেই বেদান্ত সুত্র 

হইতে শুদ্ধাদৈতবাধ প্রচার্ক কবিয়াছেন। ্রীশঙ্করাচার্্যর মতে যে মায়াঝাদ 

প্রচলিত হইয়াছে, তা ভক্তিভত্ব খিরুদ্ধ | শ্রীমদ্রামান্জাদি আচার্য চতুষ্টয 

পুথক্ পথক মত প্রচার ক বয়াও চাহাদের সিদ্ধান্তকে ভাক্মূলক করিয়াছেন । 

শ্রীমন্মহা প্রভু সমস্ত শ্রুতি টনের সম্মান পূর্বক যেমত সিদ্ধ হয় তাহাই শিক্ষ। 

দিয়াছেন। তাহার নাদ অচিন্থা ভেদাভেদ তত | শ্রামন্মধ্বাচার্যোর সম্প্রদায় 

তপ্ত হইযাও তাভাব মধ সামা স্বীকার করিয়াছেন। 

ব। পরিণামবাদ কি প্রকার? 



অফীঁদশ অধ্যায়। ২১৯ 

বা। পরিণামবাদ ওই প্রচার অর্থাৎ বন্ধ পরিণামবাদ ও তৎশক্তি পাঁর- 

এ[মবাদ | রদ্ধ পরিণামবাদের শিক্ষা এই যে আচন্ত্য নিবিশেষ ব্রহ্ম পরিণত 

তয় এক 'অ'শে জীন সকল ও 'আপবাংশে ছড় জগৎ হইয়াছেন। সেমতে 

একমেবাছিভতীয়ং এই শ্রুতি বাকা অবলম্বন পুব্বক ব্রহ্ম খাঁলয়। একটী মাএ বস্ত 

কৃত আছে । অওএব এ মতকেও অস্থৈতণাদ বলা যায় । দেখ বিকারকেই 

পরিণাম বলা &ইল | শকি-পরিণামবাদীগণ বলেন ব্র্দের বিকার সম্ভব নয়। 

বঙ্গের যে অধিচিন্তা শক্তি তাহাই পরিণত হইয়া! জীবশক্ত্যংশে জীব নিচয়কেও 

মায়াশক্ক্যংশে জড় জগৎকে গ্রাকাশ করিয়াছেন । এপ মানিলে পরিণামবাদে ও 

ঙ্গ বিকৃত হন না। 

সতন্বভোইন্তথাবৃদ্ধিবিকাব ইত্যুদাতঃ | 

বিকারাক ? ইভ! সঠ্যনন্ধ ভইতে একটী অন্তথ। বুদ্ধি মাত্র । ঢগ্ধ দধিবূপে 

বরকত হয়) ইহাতে একটী ধ্রপ্ধৰপকন্ধ আছে। দধিবাপ ভাহার ন্তথ। হইল 

সেই অন্তণ] বুদ্ধিকে ভাহার বিকার বণে। ব্রঙ্গ। পরিণামধাদে জগৎ $ জীব 

বর্গের বিকার । এই মতটা নিতান্ত অবিশুঞ, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিবিশেষ 

বন্ধ এক বস্তু; তীঙ্কার বিকারের স্থল পাওয়া নায় না। তাঙ্তাকে বিকারী 

বলিলে বস্তু [সি ১থ না । অতএব ব্রঙ্গ পরিণামধাদ কোন মতেই 

ভাল নয়। শক্তি পরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না। তরঙ্গ অবিকৃত আছেন 

তাহার অঘটনঘটনপটায়পী শক্তি কোন স্থলে অন্ুকল্পে জীবে পরিণত 

হইতেছে, কোন স্থলে ছায়। কলে জড় ব্রহ্গাণ্কূপে পরিণত হুইতেছেন। 

্ধ ইচ্ছা! করিলেন যে জীব জগৎ হউক, অমান ঠাঠার পরাশক্তিগত জাবশক্তি 

অনন্ত জীব প্রকট কারপ। ত্রন্ধ ইচ্ছা কারলেন যে জড় জগৎ হউক অমনি 

পরাণক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অসীম জড় জগৎকে প্রকট করিল। 

হাতে বর্গের শিজ বিকার নাই | যদি বগ ইচ্ছাই তাহার বিকার | 
' বিকার ত্রন্মে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এহ তুমি জীবের ইচ্ছ। লক্ষ্য 
কারস বন্ধের ইচ্ছাকে বিকার ঝলিতেছ। জীব ক্ষুদ্র, তাহার যে ইচ্ছা হস 

। তাহা অন্ত শক্তি সংস্পনী । একই জন্ত জীবের ইচ্ছাটা বিকার | তরঙ্গের ইচ্ছ। 

মেরূপ নয়। ব্রন্ষের নিরম্কুশ ইচ্ছাই ব্রঙ্গের শ্বরূপ লঙ্গণ | ব্রঙ্গের শক্তি 

(ইতে অপৃথক্ হইয়া তা পৃথকৃ । অতএব ব্রঙ্গের ইচ্ছ। ব্র্ধের স্বর্গ ) 
তাহাতে বিকারের স্থল নাই এধং তাহারও পারণতি নাই। ইচ্ছা হইবামাত্র 
পক্তি ক্রিয়াবতী $ন | শক্তিরই পারণাম | এই হুমম বিভাগ জীবের ক্ষত 
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বুদ্ধির অতীত। কেবল বেদ প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে | এখন শক্ষির 

পরিণাম কিরূপ তাহাই বিচার | দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে 

শক্তিপরিণাগের একমাত্র পরিচয় তাহা নয়। যদিও গ্রাকৃতবন্থ অপ্রাকৃত তত্বের 

উদাহরণ সম্পূর্ণৰূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাজত হইয়। অপ্রান্কত 
তত্বকে স্পট করিতে পারে। এপ কথিত আছে যে প্রার্কত চিন্তামণি নানারত্ব- 

রাশি গ্রসব করিয়াও অবিরূত থাকে । অপ্রাকত তত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ 
মনে কর। অনস্ত জীবময় জৈব জগৎ এবং চতুদদিশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রদ্ধাও 

অচিন্তা শক্তিদ্বার! ইচ্ছামাত্র স্থজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকাব শন্ত থাকেন। 

বিকার শুগ্ঠ শব দ্বার! এপপ মনে করি৭ না যেতিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বুহদস্ত 

ব্রহ্ম সব্বদা ষডৈশ্বধ্যপুণ ভগবতম্বরূপ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তীঙ্থাব চিচ্ছক্তি 

্বীকৃত হয় ন]। অচিন্থ্যশক্তি দ্বার। তিনি নিতা মধিশেষ ও নির্বিশেষ। কেবল 

নির্বিশেষ মানলে অদ্ধস্ববূপ মাত্র মান! হয় এব" তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। 

সেই পরভক্কে অপাদান, করণ ও অধিকরণ রূপ তিনটী কারবত্ব বিশেষে 

শ্রতিগণ কর্তৃক খণিত ভইয়াছ ।-- 
যতো বা ইমান ভূতানি জায়স্তে। যেন জাশানি জীবস্তি। 

ঘত্গ্রযস্তাভিসংবিশন্তি তছিজিজ্ঞাসন্ন তদ্ব্রঙ্গ। 

ধাহা হইতে এই সমস্ত ভূতজাত হইয়াছে এতন্্বারা ঈশ্বরের অপাদান 
কাঁরকত্ব সিদ্ধ ভয়। যাহা কর্তৃক জাত হইয়। সমস্ত জীবিত আছে এই বাক্য 
দ্বারা করণ কারকত লক্ষিত হয়। যাহাতে গমন ও প্রবেশ করে এই বাকা দ্বারা 

ঈশ্বরের অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হইয়! থাকে । এই তিন লক্ষণ দার! 
পরতত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন । হাই তীাঞ্গার বিশেষ অতএব ভগবান সর্বদা 

মবিশেষ। শ্রীজীব গোস্বামী ভগবত্বত্ব বিচারে বলিয়াছেন ১২- 
একমেব পরমং তত্ব স্বাভাবিকা চিন্তযাশক্কযা' সর্বদৈবন্বরূপ, 

তদ্দেপনৈ্ব-জীব-গ্রাধানরূপেণ চতুদ্ধীবতিষ্ঠতে, 

সুর্য্যাস্ুরমগুলস্থিত তেজ টব মওল তথ্হিগত ভদ্রশি তৎ- 

গ্রতিচ্ছবিবপেখ। 

পরম্তত্ব এক । তিনি স্বাভাবিক অচিস্তাশক্তিসম্প্ন । দেই শক্তিক্রমে 

সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তন্রপ বৈতব, জীব ও প্রধান রূপে চতুর্ধা অবস্থান করেন।, 

হূর্যামণ্ডলঙ্ক তেজ, মণ্ডল, তাহার বাছির়ে স্থিত হুর্ধ্যরশ্রি ও তাহার গ্রতিচ্ছবি 

অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞিত উদাহরণ স্থল। সচ্চিদ্বানপ 
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মাত বিগ্রই তাহার রূপ । চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহ্থাধ্য উপ" 

করণই স্বরূপবৈভন্ব। নিতাযুক্ক নিভাবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব । মান্নাপ্রধান 
ও ততকৃত লমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সুক্ষ জগতই প্রধান শব্দবাচ্য। এই চতুদ্ধাপ্রকাশ 

যেরূপ নিত্য, পরমতত্বের একত্বও সে্টরূপ। নিতাবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ 

থাকিতে পাবে ? উত্তর এই যে জীববৃদ্ধিতে উহা অসস্ভব কেন না! জীববুদ্ধি 

সলীম। পরমেশ্বরের অচিস্তা শক্কিতে ইহ! অসম্ভব নয়। 

স্র। বিবর্তবাদ কাাকে বলে? 

বা। বেদে যে বিবর্ত সম্বঙ্গে বিচার আছে তাহ! বিবর্তধাদ নয় | 

জীীমচ্ছন্করাচার্ধা বিবর্ব শব্েের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন তাঙ্াতে বিবর্ভুঁ 

বাদ ও মায়াবাদ এক হইয়। গিয়াছে । বিবর্ত শবের বৈজ্ঞানিক অর্থ একইরপ 

অতন্বতোন্থ। বুদ্ধিবিবর্ধ ইত়াদাহান্তঃ | 

যে বস্ত্র যাহা নয্প তাহাকে সেষ্ট বস্ত বলয়! প্রীতি করার নাম বিবর্, 

জীব চিৎকণ বস্ত। জড়ীয় স্থল লিঙ্গে আবদ্ধ হইয়া তত্বত্রাম আপনাকে লিঙ্গ 

ও সুল শরীরের সহিত এক মনে করিয়া দেহকে আমি বলিয়। যে পরিচয় 

দেন, তাহাই তত্জ্ঞান শন্ত অগ্ঠথ। বুদ্ধি। ইহাই বেদ সম্মত একমাত্র বিবর্তের 

উদ্দাহরণ। যথ। কেহ এরূপ বুদ্ধি করিতেছেন ঘে আমি সনাতন ভূট্টাচাের পুত 

রমানাথ ভট্টাচার্য । কেচ বা মনে করিতেছেন আমি বিশে চাড়াপের পুত্র 

সাধু চাড়াল | এই বুদ্ধ নিতান্ত ভ্রথ । চিৎকণ জীবরমানাথ ভট্টাচার্য 
ব। সাধু চাড়াল নন) তথাপি দেছে আত্ম বুদ্ধি করিয়! ৫সরূপ প্রতীতি 

₹ইতেছে। রঙ্ছুতে সর্প ভ্রম ও শুক্তিতে রজত ভ্রম এ প্রকার | গ্তএব এই 

সমস্ত উদাহরণ ছার! মায়িক দেহে আবত্মবুদ্ধিরপ বিবরভ্রমকে দুর করিবার 

পরামর্শ বেদে দেখ! যায় | মায়বাদীগণ বেদের যথাথ তাৎপধ্য পরিত্যাগ 

পূর্বক এক গুকার কৌতুকাবহু বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন 1” আমি বঙ্গ 

ইহাই তাতিক বুদ্ধি। তাহার অন্রথা আমি জীব একট বুদ্ধিকে তাহার! 

বিধ্ত বলিয়াছেন | বস্তুতঃ ওরূপ বিবর্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না । 

বিবর্ধবাদ বস্ততঃ শক্তি পরিণামবাদের বিরোধী নয় কিন্ত মায়াবার্দার বিবর্তবাদ 

নিতান্ত হান্যাম্পদ 1 মায়াবার্দীর বিবর্তবাদ করেক প্রকার । তন্মধো 

জীবভ্রমক্রমে ব্রহ্গের জীবত্ব, প্রতিবিষ্বিত হুইর1 বর্গের জীবত্ব এবং স্প্রে ব্রদ্গ 

হইতে পৃথক জীব ও জড় জগতের ব্রচ্ষেতর বুদ্ধি এই ভিন প্রকার বিবর্তবাদ 
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খিশেষকপে প্রচারিত আছে | এ প্রকার বিবর্তবাদ সত্য নয় বেদ প্রমাণ 

বিরুদ্ধ | 

ব্র। মার়াবাধ ব্যাপারটা কি ইচ! মাগার বুদ্ধিতে আমে ন।। 

বা। একটুস্থির হয়া বুঝিয়া লও | মায়াশক্জি স্বরূপশক্তির ছণয়ামাত্র। 

তাহার 'চজ্জগতে প্রবেশ নাই । জড় জগতের সেই মায়া আধকঞী। জীব 

অবিষ্ঠ। শ্রমে জড় গতে প্রবিষ্ট । চিদ্বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা ও ম্বতগ্ব শাক্ত অশ্শ্য 

আছে । মায়াবাদ তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াব্দ “লে যে চিৎকণ 

জীব, ব্রশ্মের অংশ | মায়ার [ক্যা ণাতিকে তা! পৃথক হইয়া পাড়য়াছে। 

মায়াসম্বন্ধ পধ্য্ত জীবের জীখত্ব $ মায়াসন্বন্ধ শুন্য ভইলে জীবের রন্ত্ব। 

মায়া »ইতে পৃথক ₹ইয়। চিৎকণের অধস্থিতি নাই । অশএব জীবের মোক্ষ 

ব্রন্মেব সঠিত নিব্বাণ । মায়াবাদ জীবকে ত এইকপ অবস্থায় রাখিয়। শুদ্ধ 
জীবের সন্ত। স্বীকার করিলেন না । 'আখার খপেন যে, ৬গবান্কে মায়াশ্িত বলিয়। 

তাহাকে জড জগতে আসতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ কারতে হয়। তিনি 

একটী মায়িক স্বঝূপ গ্র্ণ না করণে প্রপঞ্চে উদর হইতে পারেন না । কেন ন। 

বঙ্গাবস্থায় তাহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাধন্তায তাহার মায়ক খিগ্রহ হয়। অবতার 

সকল মায়ক শরার গ্রঠণ করিয়া জগত মআবতীর্ণ হইয়1 বু*ৎ বৃহৎ কার্য করেন। 

আবার মায়িক শরীরকে এইট জগতে গাখিয়া শ্বধ।ম গমন করেন। মায়াবার্দী 

ভগবানের প্রতি এক টুকু অন্থ্রত প্রকাশপুব্বক বলিয়াছেন যে জীব ও ঈশ্বরের 

অবতারে একটী তে? আছে । সেই ভেদ এই যে জীব কল্প পরতন্ত্র হইয়া স্থুল দে 

লাভ কারয়াছেন । তাহার £চ্ছার বিরোধে কম্মের আতবেগে জরা, মরণ, জন্ম, 

প্রাপ্ত ইতে বাধা হন। ঈশ্বর শ্বেচ্ছাক্রমে মাঃয়ক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক 

নাম, মায়িক গুণাি গ্রহণ করেন। তীাভার যথন ইচ্ছা! হয় তিনি সেই সমস্ত 

পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্ত হইতে পারেন। ঈশ্বর কল্মু করেন বটে কিন্ত 

কম্মফলের পরতন্ত্র নয়। এই সন্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত । 

ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এবপ মায়াবাদের উপদেশ আছে? 

ব।। না। বেদের কোন স্থলে মায়াবাদ নাই । মাক্সাবাদ বৌদ্ধমত | 

পুরাণে লিখিয়াছেন ;--- 

মায়াবাদমসচ্ছান্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। 

ময়ৈব বিহিতং দেবি কৃলৌ ব্রাঙ্গণমুত্তিনা ॥ 
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উমাদেখীর জিজ্ঞাসীমতে শ্রীমহাদের বলিয়াছেন হে দেবি। মায়াবাদ অত্যন্ত 

অসৎ শাস্্,--পৌদ্ধমত, বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আধ্যদিগের 

ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে । করিকালে আমি প্রাঙ্গণ মুষিতে এই মায়াবাদ 

প্রচার করিব । 

ব্। প্রভে ! দেব দেখ মভাদের বৈষ্ণব গ্রধান। তিনি কি জন্ঘ এরূপ- 

কদর্ধ কান্যে প্রবৃত্ত ভয়াছেন ? 

বা? শ্রীমঙ্গাদেখ ভগবানের গুণাবতার। অন্তররগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ 

সকামভানে ভগবন্ুপাসনা করিয়া নিজ শিজ ঢুষ্ট উা্দগ্ত সফল করিধার চেষ্ট' 

করিতে লাগিল। ইহ। দেখিণা করুণাময় ভগবান সরল ধর্দযে ভীবদিগের প্রঠি 

ভক্তবাৎদলা প্রযুক্ত এ অস্থরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রঈ না করিতে পারে 

তাহা চিন্তা করিয়া শ্ীনভাদেবকে আহবান করিয়া বলিলেন হে শস্তো ! তামস 

প্রবৃত্তি অন্তরগণেব নিকট আমাব শুদ্ধ ভক্কি প্রচার করিলে জৈব জগতের মঙ্গল 

হইবে না। তুমি অন্থরদিগকে যোহিত করিবার জন্য এমত একটি শান্তর 

গ্রচার কর, যাহান্ডে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ তয়। অশ্বর 

প্রবুত্তিগণ শুদ্ধ তক্তিপথ পরিতাণগ করিয়া নেই গায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার 

সহাদয় ভক্তগণ শুদ্ধ ভক্কি নিংনংশয়ে গান্নাদন করিবেন । পরম বৈষ্ঃব শ্রীমহ্াদেব 

এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে ঢুংখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু 

ভগধদাজ্ঞ| শ্/বাধার্ধ্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন | অত এব জগদগুর 

জীমন্মহাদেবের হহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের বৌমলে জগচ্চক্র চলিতেছে 

এবং যি্ন জগতের সমষ্টি জাবের মঙ্গল সাদনের জন্য কৌশলরূপ স্ুুদশনচক্র হস্তে 

ধারণ করিয়াছেন তীভার মান্ঞায় যে জীবের কি ভাবী মঙ্গল আছে তাঙ। তিনিই 

জানেন। অধিকৃত দাসদি'গর 'আচ্ঞ! পালন করাই কার্ণা। এতমিবন্ধন শুদ্ধ 

বৈষ্চবগণ নায়াবাদ গুচারক শিবাখতার শঙ্করাচার্যোের কোন দোষ দৃষ্টি করেন 

না। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর ১--" 

ত্বমারাধা যথ। শন্ডে। গ্রহিষযামি বরং সদা । 

গ্থাপরাদৌ যুগে তৃত্ব। কলযা মানুযাদিষু ॥ 

স্বাগমৈঃ কলিতৈস্বন্ত জনান্মছিমুখান্ কুরু। 

মাঞ্চ গোপয় বেন স্তাৎ স্থষ্টিরেযোস্তরোতরা ॥ 

বারাছে ;-- এবমোহং ক্যঞ্গামাণ্ড যো জনান্ মোহয়িষযতি। 

তব্। রুদ্রমহ্থাবাহো! মোহশান্ত্রাণি কারয়। 
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আতথ্যান বিতথানি দর্শরগ্য মহাতূজ । 

প্রকাশং কুরু চাত্মানম প্রবাশঞ্চ মাং কুরু | 

ব্র। মায়াবাদ বিরুদ্ধে বেদ প্রমাণ কিরাপ পাওয়া যায়? 

বা। অখিল বেদশাঙ্গাই মায়াবাদ বিরুদ্ধ প্রমাণ। অখিল বেদ অন্বেষণ 
করিয়! মায়াবাদী তাহার পক্ষপাতী চা টী মহাবাক্য বাহির করিয়াছেন যথা 

সর্বং খছিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন | ওজ্ঞানং ব্রহ্ম । তত্বমসি শ্বেতকেতে! | 

অহং ব্রহ্ধান্মি। প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়। যায়। এই জীব-জড়াত্মক বিশ্বে 

সমস্তই ব্রহ্ধ। ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নাই। সেই ব্রঙ্ষেরকি পরিচয় অন্থত্র 

(দয়াছেন। 

ন তশ্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিগ্ভতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্ঠাতে । 

পরাস্তশক্তিবিবিখৈব শ্রয়তে শ্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়। চ ॥ 

সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশাক্ত একত্রে শ্বীরূত হইয়াছে । সেই শক্তিকে শ্বাভাবিকী 

শক্তি বল। হইয়াছে । দেই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তি, শক্তিমানকে 

একত্রে বিচার করিলে বর্গের নানাত্ব হয় না| কিন্তু যখন ব্রহ্গকে ও শক্তিকে 

পৃথক্ কারয়! জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব কাজে কাজেই সিদ্ধ হয। 

নিত্ো। নিত্যানাংশ্চেতনশ্চেতনানামেকো। বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ এই 
কঠ বাকো'বস্তর নানাত্ব এবং অনেক 'নত্যবস্ত শ্বীকৃত হইয়াছে । এএকরূপ 

বাক্যে শক্তিকে পৃথক কারিয়। তাহার জ্ঞান, বলও ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে । 

প্রজ্জানং তরঙ্গ এই বাক্যে ষে প্রজ্ঞানকে ব্রদ্ধের সহিত এঁক্য করিলেন সেই 

প্রজ্ঞাকে বুহদারণ্যক শ্রাত “তমেব ঘীরে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণঃ* এই 

বাকা দ্বার! প্রজ্ঞাশন্দে প্রেমভক্তির শিক্ষা! দিয়াছেন | তত্বমাস শ্বেতকেতে৷ এই 

বাকো যে রঙ্গের সহিত এ্রক্য শিক্ষা! দিলেন তদ্ধিষয়ে বুহদারণ্যকে এইরূপ 
বলিয়াছেন ;-- এ 

এতদক্ষরং গার্গাবিদিত্বাহশ্বাল্লোকাৎ প্রৈতি স কূপণোহথ 

ধঘ এতদক্ষরং গার্শি বিদিত্বা হন্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাঙ্গণঃ ॥ 

তত্বমনিজ্ঞান প্রান্ত ব্যক্তি অবশেষে তগগবন্তক্তিলাভ করিয়া ব্রাঙ্গণ হৃন। 

অহং ব্রহ্ধান্তি এই বাক্যে যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সেই বিদ্যা যদি চরমে ভত্তি- 

' দ্ধপিনী ন! হন তাহার নিন্দা ঈশাবান্তে এইবপ কথিত হুইয়াছে। 
তন্ধস্তমঃ প্রবিশন্তি যেইবিদ্যামুপাসতে । 

ততে। ভূয় ইব তে তমে। যউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ 
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অবিদ্য। উপাসন! পূর্বক ধিনি আয্মার চিন্ম্ঙহ ন! জানেন, তিনি সুতরাং 

পোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট। ধাছার! মবিষ্ত। পরিত্যাগ পুর্ব জীবকে চিৎক্ণ না 
জানিষা ব্রহ্ম মনে করেন, তাহারা! অঠিথিগ্ঠায় পড়িয়া তাহ! হইতে অধিক 
অন্ধজারে প্রবিষ্ট হন। বাবা ! বেদশাস্ত্র অপার | প্রত্যেক উপশিষদের 

প্রতোক মন্ত্র পৃথক পৃথক্ বিচীর করিয়! সমষ্টি বিচার কন্ধিতে পারিলে বেদের 

মৃখার্থ অর্থ অবগত হওয়া ষায় | প্রাদেশিক বাকা লইর। টানাটানি করিতে 

গেলে স্থৃতরাং একট। একট! কদর্য মত বাহির »ইয়! পড়ে । অভথব 

শ্রীমন্মহাপ্রভৃ বোদর সর্বাঙ্গ বিচার পূর্বক জীখ ও জডের শ্ীহরি হইতে 

যুগপৎ ভেদান্চেদ কপ পরমতন্ব শিক্ষ1 দিয়াছেন। 

ব্র। অচিন্ক্য ভেদাভেদ-তত্ব যে শ্রুতিবিহিত তাহা আমাকে একটু ভাল 

করিয়! দেখাইয়! দিন । 

ব। সর্বং খছিনং ব্রহ্ম, আমমমসৈবেদং সর্ধমিতি, সদেব সৌমোধমগ্র আপী- 

দেকমেবাদ্িতীয়ং, একঃ দেবো ভগবান বরেণো: যোনিস্ব হাবানপ্মি- 

তিষ্ঠতোকঃ ইত্যার্দি বন্থবিধ অভেদ পক্ষীয় প্রতি পাওয়া যায়; আবার «“ও' 

শ্রন্ষব্দাগ্সেদতি পরং ১৮ ““মঠান্তং বিভুমাগ্ানং মত্ধ| ধীরো। ন শোচতি, * “সত্য 

জ্ঞানমনভ্তং ব্রহ্ম ।” “যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।” “পোইশ্ন,তে 

সর্বান কামান্ সহ ত্রহ্ষণা বিপশ্চিত11৮ থেন্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চি?” 

“যন্মা্লানীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কিঞিৎ” “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং” "প্রধান- 

ক্ষেত্জ্ঞ পতি গুণেশ” এতন্তৈষ আত্মা বৃগুতে তগ্থং স্বাং" তমান্ধরগ্র্যং পুকুষং 

মহান্তং* যাথাতথ্যতোহ্থান্ ব্যদধাৎ” “নৈতদ্শকং বিজ্ঞাতুং যদেতং যক্ষমিতি* 

“আসদ। ইদমগ্র আসীৎ । ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং শ্বয়ং অকুরুত। 

তক্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে ।” পনিত্যে। নিতাযানাং” “সব্বহোতদ্রন্মায়মাত্ম। ব্রহ্ধ- 

সোহয়মাত্মা। চতুষ্পং। অকংং আত্মা সর্কেষাং ভূতানাং মধু ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচন 

দ্বার নিত্যন্দেদ সিদ্ধ হয়। বেদশান্ত সর্ধবাগনুন্দর। বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ 

কর| যায় না । নিত্যভেদ সত্য । নিতা অন্ছেদে৪ সত্য | যুগপৎ উভয় তত্ব" 
সতা হওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উত্তয় নিষ্ঠ শ্রুতি সকল বিছ্ভামান | এই যুগপৎ 

ভেদাভেদ অচন্ত্য অর্থাৎ মানবচিন্তার অতীত । উভাতে বিতর্ক করিতে গেলে 

প্রমাদ উপস্থিত হয়। বেদবাকা যেখানে যেকপ বপিচেছেন তাহাই সতা। 

আমাদের বুদির পামাণ অন্ন খণিয়। বেদার্থের অবমানণ। করা উচিত নয়। 

“লৈষ। ওর্কেণ মঠিরপনেয়া,” « পাচ" মঞ্চে হাবেধে।ত নো ল নেদেতি বেদ চ1% 

২৯ 



২২৬ জৈব রর । 

এই সফল শ্রুতি বাকো স্পই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের শক্তি অচিস্তা। 

তাহাতে ঘুক্তি যোগ করিবে ন11 শ্রীমহাভারতে বলিয়াছেন ১-- 

পুরাণং মানবো ধর্ম সাঙ্গ! বেদং চিকিৎসিতং | 

'আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি ফ্লেতুভিঃ ॥ 

অতএব অচিস্ত্য ভেদানেদ সিদ্ধান্তই শ্ুতিবিচিত স্থুবিমল তত্ব | জীবের চরম 
প্রয়োজন বিচারস্থলেও অচিন্তা ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত বাতীত আর সতা সিদ্ধান্ত দেখ! 

যায় না । অগ্স্তা ভেদাভেদ মানিলে ভেদ প্রতীতি নিত্য চনে । সেই প্রতীতি 

ব্যতীত জীবের চরম গ্রয়োজন ধে গ্রীতি তাহা কোনমতেষ্ট সিদ্ধ হষ্টবে না। 

ব্র। গ্রীতই যে চরম প্রয়োজন ইহার যুক্তি ও প্রমাণ কি ? 

বা। বেদ বলিয়াছেন + 

প্রাণে! হোষ যঃ সর্বভূতৈবিভাতি ধিজানন্ বিদ্ধান ভবতে নাতিবাদী। 
আস্মক্রীড় আগ্মুরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ 

ব্রহ্ষবিন্দিগের বরিষ্ঠ ব্ক্তি আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়। প্রেমের ক্রয়! 

ছার! লক্ষিত হন সেক রতি প্রীতি । 

ন বা অরে সর্বস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি । 

আত্মনজ্ত্ব কমায় সর্ধং প্রিয়ং ভবতি ॥ 

এই বুঙদারণ্যক বাকো প্রীতিই যে জীবের যুখ্য প্রয়োজন তাহ] জানিতে 

পার! যার়। বাবা, এরূপ বেদে ও ভাগবত পুরাণ প্রমাণ বহুতর আছে। 
তৈত্তিরীক্প উপনিষদ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন ;-- 

কে হ্োবান্থাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ 

আনন্দে। নস্যাৎ । এষ হোবাননায়তি ॥ 

আনন্দ গ্রীতি পর্যায় । সকল জীবই আনন্দের জন্ত চেষ্টী করেন। মুমুক্ষু 

ব্যক্তির! এসেক্ষকেই আনন্দ মনে করেন । এইজন্ঠই তাহার! মোক্ষ মোক্ষ 

করিয়!-উন্মত্ত। বুভুগ্ষু ব্যক্তিরা বিষয় ভোগকেই আনন্দ বলেন। এইজন্যই 
তাহারা ভূক্কির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত। আনন্দ লাভের আশাই ত্তাহাদিগকে 

সেই সেই কাধো প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্? জগ্য চেষ্টাবান্। বসতএব 

পর্ধপ্রকার লোকে শ্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন । এমত কি প্রীতির জন্য দেহ 
পরিত্যাগেও প্রস্তত। দিদ্ধান্ত এই থে প্রীতিই লকলের মুখ্য প্রয়োজন । ইহা! 

কেহই অস্বীকার করিবেন না। নান্তিকই হউন ব! আন্তিকই হউন, কর্দাবাদীই 

হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামী হউন বা নিষফামীই হউন লকলেই একমাত্র 
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গ্রীতিকে অন্ববণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে জ্রীতিকে পাওয়া যায় এমত 

নয়। কর্তাবাদী দ্বর্গপাভকে প্রীতি প্রদ মনে করেন, কিন্তু “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যযলাকং 

বিশগ্তি” এই স্ায়ানুসারে যখন ন্বর্গ হইতে চাত হন, তখন নিজের ভ্রম বুবিতে 

পারেন। মন্থুধালোকে ধন, পুত্র, যশ ও বল লাভ কফরিয়াও তাহাতে প্রীতি 

ন। পাইয়। ন্বর্গ নথ কল্পনা করেন | স্বর্গচাতি সময়ে তছুত্তর লোক সকলের 

নুথকে বহু সম্মান করিয়া! থাকেন। যখন জ্জানিতে পারেন যে মর্তালোকে শ্বর্গে 

বা ব্রশ্ষলোক পধ্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য তথন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্গ 

ির্বাণকে অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মনিবূতি লাভ করিয়া যখন আর ম্থখসস্তোগ 

হয় ন1, তটস্থ হয়! পন্থান্তর অদ্বেষণ করেন। নির্ভেদ ব্রঙ্গনির্বাণে আনন্দ ঝা 

প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়। যখন আমিত্ব একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের 

তোক্ত। কে? আবার যখন সমস্ত বস্্ব এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা 

কোথায়? আনন্দের অন্ুভবই বাঁকে করিবে। আমার আমহিতব গেলে 

বদ্ধাকেই বা কে অন্তৰ করিবে। ব্রঙ্গ আনন্দ হইলে ও ভোক্তার অভাবে 
নিরথক ; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের দিপ্ধাস্তই বাকি? আমিত্ব 

নাশের সহিত আমার সব্বনাশ। আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার 
প্রয়োজন লাভের অনুভব হইবে । আমি নাই ত কিছুই নাই। যাঁদ বল, ত্রদ্মবপ 

আমি রহিলাম, তাও অকিঞ্চিংকর কেন ন। ত্রহ্মদপ আমি ৩ নিতা আছে, 

তাহার সাধন ও দ্িদ্ধি অকর্মণ্য ও অযুক্ত। অতএব ব্রহ্গনির্বাণট। গ্রীতিসিদ্ধি 

নয়। জীবের পক্ষে একট! ভাগ মাত্র। সতা হইলেও খপুণ্পের স্তায় অননুভূত | 

তক্তিতত্বেই কেধল প্রয়োজন সিদ্ধি দেখা যায়। ভক্তির চরম অবস্থাই শ্রীতি। 

নেই প্রীতি নিত্য । প্র্থজীব নিতা, শুদ্ধরুঞও নিত্য, শুদ্ধ প্রীতিও নিত্য। 

অতএব অচিন্ত্য ভেদদাতেদ অঙ্গীকারে প্রেমের নিতাতা সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের 

চরম প্রয়োজন যে প্রীতি তাহাতে অনিত্যত! আসিয়। তাহার সব্ধাকে নাশ করে। 

এভট্লিবন্ধন বর্বশান্ত্রই অচিন্তাভেদাভেদরূপ সন্যদিদ্ধাস্তকে দৃঢ় করিতেছেন । 

আর সমস্ত বাদই মতবাদ। 

ব্রজনাথ প্রেমতত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিগ্লুত হইয়। গৃছে 

গমন করিলেন। 
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নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 

( প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচাঁর ) 

ব্রজনাথ আছারান্তথে শয়ন করিলেন । তাহার জদয়ে 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ 

সম্বপ্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠিতে লাঠিল। কখন কখন মনে করিতে 

লাগিলেন মে, অচিস্ত্যতেদাভেধতত্বটী ও একটী মত-বাদ। আবার গন্তীর রূপে 

বিচার করিয়া দেখিলেন যে এই মতের বিরুদ্ধ-শাঙহা নাই । সকল শানম্ত্রেরই 

মীমাংসা ইহাতে পাগুয়া যায় | শ্রীমদেগীরকিশোর সাক্ষাৎ পুর্ণ ভগ্গবান্ । 

তাহার গন্ভীর-শিক্ষাতে কখনই দোষ থাকতে পারে না। আমি আর সেই 

পরম প্রেমময় গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না ॥ কিন্তু হায়, আমি 
কাজে কিলাভ করিয়াছি! অচিস্ত্যভেদাভেদতত্বই যে সত্য এইমাত্র জানি- 

লাম। এরপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হুইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন 

যে, গ্রীতিই জীব-জীবনের চরম ভাৎপর্যা ৷ কল্মীজ্ঞানীরাও গ্রীতিকে অন্বেষণ করেন । 

কিন্তু প্লে গ্রীতির শুদ্ধাবস্থা যে কি তাহা! জানেন না। অতএব সেই প্রীতির 

শুদ্ধাবস্থাকে লাভ কর! আবশ্তুক । কি উপায়ে তাহ! পাভ করা যায় এই 

প্রশ্নটা জিজ্ঞাস! .করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব | একইরপ 

ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রার্দেবী ধীরে ধীরে তাহার চেতন অপহরণ করিলেন। 

অধিক রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়! ব্রজনাথের নিদ্র/। একটু বেলা হইলে 

তঙ্গ হইল। শধ্য। পরিত্যাগ করতঃ শৌচক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে করিতে তাহার 
মাতুল বিজয়কুমার ভট্টাচাধ্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর 
শ্রীমোদদ্রম হইতে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া ব্রজনাথ তাহাকে দওবৎ 

প্রণাম করিলেন । ২ 

বিজন কুমার ভট্টাচার্ধ্য শ্রীমভাগবতে বিশেষ বুযুতৎপন্ধ 1 শ্রীময়ারায়ণীর রূপার 

ভাহার শ্রীগৌরাঙ্গে অতিশয় প্রীতি জন্বিয়াছিল । তিনি দেশে দেশে 

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়! বেড়াইতেন। দেনুড় গ্রামে শ্রীমদ্রন্দাবন দাম ঠাকুর 

মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয় কুমারকে শ্রীমায়াপুরের অচিস্ত্য 

যোগপীঠ দর্শনের উপদেশ দিক্সাছিলেন। বৃনলাখন দাস ঠাকুর তাঁহাকে কৃহিদ্।- 
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ছিলেন যে কিছু দিনের মধো শ্রীমন্মতা প্রভুর লীলা স্থল সকল গুপ্তপ্রায় হইবে | 

আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব লীলা স্কান পুনঃ প্রকরটিত ভইবে। 

গৌরলীল!-স্থল শ্রাবুন্দাবন হইাতে অভিন্ন তত্ব এবং ধাছারা শ্রীমায়াপুর আদি 
বানের চিন্ময়ত্ত্ব দর্শন করিতে সক্ষম হল, তাচারাই কেবল ব্রজধাম দর্শন ফরেন। 

ব্যাসাবতার বৃন্দাবন ঠাকুরের এই বাক্য শ্রথণ করিয়া বিজয় কুমার শ্রীমায়াপুর 

দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হষ্টলেন 1 মনে মনে করিলেন বিন্বপুষ্ষরণীতে স্বীয় 

ভগিনীও ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! শ্রীমায়াপুর যাইব। তখন বিবপুষরণী 

ও ব্রাহ্মণ পুষ্করণী সংলগ্র গ্রাম ছিল। এখনকার মত বিহপুফরণী 

ব্রাহ্মণ পুক্ষবলী হইতে সুদুরস্থিত ছিল" ন1। শ্রীমায়াপুর যোগগাঠ হইতে অর্থ 

ক্রোশের মাধ্যেই বিশ্বসু্ষরণীর সীম! পাওয়া যাহত । পরিত্াক্ত বিব্বপ্ুষ্ষরণী 

আজকাল টোট। শু তারণ বাস নামে প্রচলিত । 

বিজয় কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিম! বলিলেন, বাবা, আর্মি শ্রীমায়া- 

পুর দশন করিয়া মআসিতেছি। দিদি ঠাকুরাণীকে বলিবে যে আমি প্রত্যাগমন 

করিয়! এই বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। ব্রজনাথ বলিলেন, মাম, আপনি 

কেন শ্রীমায়াপর। দর্শন করিবেন | বিজয় কুমার ব্রজনাথের বর্তমান অবস্থা 

জানিতেন না। তিনি জানিতেন যে, ব্রজনাথ ন্যায়শান্ত্রের অভ্যাস পরিত্যাগ 

করিনা আজকাল বেদাত্ত আলোচনা করেন । অতএব নিজ ভজন কথ! ব্রজ- 

নাথকে সহসা বলা উচিত নহে । এই ভাবিয়া বলিলেন, মায়াপুরে একী 

লোকের সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে তাহার 

মাতুল মহাশয় গৌরাঞ্গ ভক্ত ও ভাগবতে ব্যুৎ্পন্ধ। তিনি চিস্তা। কারলেন ধে, 

মাঞ্ল মহাশয় কোন পারমাথিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন । তখন 

বলিলেন মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় পরম শ্রন্ধাস্পদ 

বৈষ্ণব । তাহার সহিত একটু আলাপ করিয়৷ আসিবেন। বিজয় কুমার ব্রনাথের 

এই কথ! শ্রবণ করতঃ বলিলেন, বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্ুবঙ্গিগকে শ্রদ্ধা 

কর? আনি গুনিয়াছিলাম যে তুমি গ্তায় পরিতাগ করিয়া! বেদাস্তাদি দেখিতেছ। 

এখন বুঝিতেছি যে ভুমি ভক্ভিমার্গে বেশ করিতেছ। অতএব তোমার নিকট 

আর আমার কিছু গোঁপন করার আবশ্তক নাঁই। বৃদ্ধবৃন্দাবন দাস ঠাকুর 

আমাকে শ্রীষায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আজ্ঞ! করিয়াছেন। আমি 

মানস করিফাছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঞ্াঙ্গান করিয় শ্ীযোগপীঠ দর্শন ও 

গ্রুদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস অঙ্গনে বৈষ্ঞবদিগের চরণ-রেখুতে একবার গড়াগড়ি 
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দিব | ব্রষ্ননাথ কঠিলেন, মামা, কৃপা করিয়। আমাকে ও সঙ্গে গ্রহণ করুজ, 

চলুন একবার মার সন্ত সাক্ষাৎ কারয়া আমর! উভয়েই শ্রীনায়াপুরে গমন 

করি' এরূপ কথোপকথনানস্তর উয়ে ভ্রজনাথের জননীকে বলিয়া শ্রীমায়াপুর 

গমন করিলেন । প্রথমে উভয়েই পরমাননো গঙ্গনান করিলেন । সান সম 

বিজয় কুমার বাঁললেন, বাপু, আজ আমি ধন্ঘ হলাম যে ঘাটে শ্রীশচীদন্দন 

জাহুবী দেবীর প্রতি মপার করুণ! প্রদশন পূর্বক চ'ববশ বৎসর পর্যন্ত জল ক্রীড়া 

করিয়াছিলেন, সেই জলে আজ মজ্ঞন করিয়া পরম সুখ লাভ করিলাম। 

ব্রজনাথ সেই উদ্দীপন বাক্যে আগর হইয়। বলিগেন, মামা), আজ আমি আপনার 

চরপাস্সগত ভইয়া ধন্ত চইলাম। উভয়ে ম্নান সমাপন করতঃ শীজগন্গাথ 

মিশ্রের ভবনে উঠি মহাপ্রেমে অশ্রধারায় বিভূষিত হষ্টগেন। বিজয় কুমার 

বলিলেন, ধিনি গৌড় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়! এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শ 
না করিয়াছেন, তাহার জন্মটা বুথা গিয়াছে বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। 

দেখ এই তৃ'্মি জড়চক্ষে সামান্ত ভূমির ন্যায় পরিদৃত্ত হ্টতেছে এবং তার্ণ 
কুটারে আচ্ছাদিত কিন্তু শ্ীগৌরাঙ কৃপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি 

বৃহৎ রত্বমন্ধ আট্রালিক, পরম রমণীষ্ষ উগ্মান, তগ্ুচিত তোরণ ইত্যাদি শোভ! 

পাইতেছে। এ দ্বেখ ভ্মগৌরাঙ্গ বিষুপ্রিয়! গৃ্কাভ্যন্রে দণ্ডায়মান । কি অপূর্ব 

মুন্ডি! কি অপুর্ব মৃদ্তি 1! বলিতে বলতে মাতুল ও তাগিনের স্তম্ভিত হইয়। পাড়িয়! 

গেপেন। অনেক ক্ষণের পর অন্তান্ত ভক্তপিগের সহায়তায়, তাহার! উঠি! 

অশ্রধার। নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীবান অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন । উভয়ে শ্রীবাস 
অঙ্গনে লুষ্টন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন হা শ্রীবাদ! হ। অহ্ৈত। হা! 
নিত্যানন্ন | হ। গদাধর গোরাঙ্গ! তোমরা আমাদিগকে দয়া কর,-_আমাদিগকে 
অভিমান শূন্ত করিয়া তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর। . 

, আাঙ্গণ্য়ের এরূপ ভাব দেখিয়া ভত্রন্থ বৈষবগণ জয় মায়াপুরচন্ত্র! জগ্জ 
অঙ্জিত গৌরাঙ্গ! জয় নিত্যানন্দ বলিয়! নৃত্য করিতে লাঞ্সিলেন। ক্ষণকাল 
মধ্যে ব্রজনাথ স্বীয় ই্ইদেব শ্ররঘুনাথ দাসের চরণে দেহ সমর্পণ করিলেন। 
বৃদ্ধ বাবানী মহাশয় তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন, বাবা, আজ 
এ সনগ্কে কিরূপে আইলে এবং তোমার সঙ্গী মহাজনই বা কে? ব্রঙগনাথ 
বিনীত ভাবে সকল কথ! জানাইলে বৈষ্ঞবগণ বন্ুল চবুতগ্ায় উপয় তাহাদিগকে 
যন পূর্বক বলাইলেন। বিজয়-কুমার শ্রীমদ্ রুমাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
বিনীত ভাবে ছিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, কি প্রকারে প্রন্নোজন লাভ করিব । 
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,বা। আপনারা পরমতক্ত | আপনার! সমহ্য লাত করিয়াছেন। তথাপি 

আমাকে অনুগ্রহ করিয়া! বখন ছিপ্তাসা করিবেন, তখন আমি যাহা! জানি 

তান! বপি। জ্ঞানকর্শশৃন্তা কঞ্চভাক্তই জীবনের প্রয়োজন এবং লেই প্রয়োজন 
সিদ্ধির উপায়। সাধনাবস্থায়। তাহার নাম সাধনভক্তি ও সিদ্ধাবস্থায় তাহার 
নাম প্রেমতক্তি। 

বিজয় । বাবাজী মহাণয় ভক্কির স্বরূপ লক্ষণ কি? 

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভূর আভ্ঞায় শ্রীমদ্রপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ 
লিখিক্াছেন। তাহাতে ভক্তির শ্বপ লক্ষণ নিবপিত হুষটয়াছে যথ!,-_ 

অন্ঠাভিলাধিতাশৃন্ঠং জ্ঞানকল্মাদানারতং।' 

আন্কৃল্যেন কষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুভ্তম! ॥ 
এই হ্ত্রে স্ববপলক্ষণ ও তটন্ক লক্ষণ বিষদকূপে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তষ 

ভক্তি শবে শুদ্ধাতক্তি। জ্ঞানবিদ্ধ! ও কর্মবিদ্ধাভক্ত শুস্ধাতক্তি নয়। কর্ম 

বিদ্ধা ভক্তিতে ভূক্তি ফলের উদ্দেন্ত আছে। জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ফলের 

উদ্দেশ্য আছে। ভুক্তি সুপ্তি স্পৃহাশূগ্া যে তক্তি তাহাই উত্তম । তাহ। অব- 

লম্বন করিলে গ্রীতি ফললাত করা যায়। সেই তক্তি কি? কায়-মনোবাক্যে 

কষ্ণানুশীণনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ । সেই 
চেষ্টাও ভাব আনুকৃল্যের সহিত নিন্নত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, 

তাহাতে ক্লষঃরূপ। ও ভকককুপাক্রমে ভগবানেক়্ শ্বরূপশক্তি বুত্তি-বিশেষ উদ্দত 

হইলে ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জীবের শরীর, বাকা ও মন সকলই বর্মান 
অবস্থায় জড়ভাবাপনন | স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বার। জীব যখন তাহাদিগকে চালিত 

করেন, তথন জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন গু ব্যবহার উদয় হয় মাত্র। 

উক্কিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্েের স্বরূপ শক্তিবৃত্তি আবিভূতি হইয়! 

তাহাতে কিরৎ পরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধ ভক্তিবুত্তির প্রকাশ হয়। 

জীকৃ্ণই ভগবন্তাগ ইয়ত্ত।, অতএব কৃষ্ণানুনীলনই ভক্তি চেষ্টা। ব্রঙ্গান্ধুশীলন ও 

পরমাক্মান্ুণীলনরূপ চেষ্টাপমুহ জ্ঞানকর্দ্ের অঙ্গবিশেষ,-+ভক্কি নয় । চেষ্ট! প্রাতি- 

কৃল্য সন্বন্ধেও দেখা যার, অতএব আনুকুল্য-ভাব ব্যতীত তক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 

আনুকৃপা শবে কৃষ্কোন্দেশে একটী রোচমান। প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে 

হইবে। এই অবস্থা সাধনকালে কিছু স্কুল সম্বন্ধ রাখে । সিদ্ধি কালে গুল জগ- 
তের সম্বন্ধ রহিত হই! পরিদ্ৃত হয়। উভয় অবস্থার ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার। 

অতএব ন্মানুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্কির স্বরূপ লক্ষণ ! স্বরূপ লক্ষণ 
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বলিতে গেলে তটগ্থ লক্ষণ বলিতে তর। জীীমদ্রুপ গোস্বামী ভক্তির ছুষ্টটা তষসথ 

লক্ষণ বলিয়াছেন । অন্যাভিলাধিত! শৃগ্ভত| একটা তটগ্থলক্ষণ এবং জ্ঞান কর্্মাদি- 

দ্বারা অনানুত দ্বিতীয় তটগ্লক্ষণ | ভক্তির উন্নতি অভিলাষ বাতীত মন্ত যে কোন 

অভিগাষ হাদয়ে দিত হয়, তাতাই ভক্তিবিরোধী। জ্ঞান, বর্শা, যোগ, বৈরাঁগ্য 

ইতাদি গ্রবলত1 লাভ করিয়া! জদয়কে আবত করিলে ভক্কির সহিত বিরোধ ভয়। 

অতএব উক্ত ষ্টটী বিরোগ লক্ষণ শুনা হইলেই 'আনুকূলা পাবে যে কষ্ণানুণীলন 
তাঙ্াকেই শুদ্ধানক্কি বল! যায়। 

বিজয়। শক্তির নৈশিষ্টা কি? অর্থাং ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচন্ব আছে ? 

বাবাস্ধী | শ্রীমদবপ গোস্বামী বলিয়াছেন শুদ্ধ ভক্তিতে ছয়টা বৈশিষ্ট্য 

দেখ! যাইবে অর্থাৎ 3-. 

ক্লেশদ্্ী শুভদ1 মোক্ষলঘুতারৎ সুলতা | 

সান্দ্ানন্দবিশেষাম্ম! শ্রীরুষাকষণী চ সা॥ 

ভক্তি শ্বভাবতঃ (১) ক্রেশস্্রী, (২) শুভদা, (৬) মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান 

করান, (৪) 'আতিশয় ছলনা, (৫) সান্ত্রানন্দবিশেষ স্বরূপ! ও (৬) শ্রীকৃষ্থাকর্ষণী। 

বিজয়। ক্লেশস্রী কিরূপ? 

বাবাজী । ক্লেশ তিন প্রকার,-_পাপ, পাপবীজ ও অবিষ্ত।। পাতক মহা- 

পাতক ও অতি পাতক প্রভৃতি ক্রিয়া সকল পাপ। ধাঙার জদয়ে শুদ্ধাভক্তি 

আবিভত1 হন, তাহার পাপকার্যা শ্বভাবত থাকে না। পাপ করিবার বাসন! 

সকল পাপবীজ । ভক্তিপৃত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসন! স্থানলাভ করে না। জীবের 

স্বরূপ ভ্রমের নাম অবিষ্ভা | শুদ্ধাতক্কির উদয়ে আমি কৃষ্ণদাস এট বুদ্ধি সহজে 
উদর হয়। অভএব শ্বরূপ ভ্রমস্বরূপ অবিষ্ঠা থাকে ন1। ভক্কিদেবীর আলোক 

হৃদয়ে প্রবেশ হইব! মাত্রই পাপ, পাপবীদ্দ ও অবিদ্যানূপ অন্ধকার স্থুতরাং বিনষ্ট 

হয়। ভক্তির আগমনে ক্রেশের অদর্শন। মুতরাং ক্রেশদ্সত্বই ভক্ষির একটা 

বিশেষ ধর্থা। -. 

বিজয় । ভক্ষি গুভদ! কিরপে? 

বাবাজী | সর্ধ জগতের অনুরাগ সমন্ত সণ ও বত প্রকার সুখ 

আছে এই সমস্তই শুভ শব্দের অর্থ । বাহার হৃদয়ে শুন্ধাভক্তির উদয়, তিনি 
দৈন্য, দয়া, মানশৃন্থতা ও সকলের সন্মানদাতৃত্ব এই চারিটী গুণে অবস্কত 
অতএব জগতের সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত 

প্রকার সদৃগুণ আছে, ভক্মান পুরুধের সে সকল 'অনাগাসে উদ্ধর হম। ওক্তি 
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সর্ধপ্রঙ্গার স্থৃখ দিতে পারেন। ইউন্ছ। করিলে বিষগগত ছুখ, সিকিশের- রদ্ধগত 

সুখ, লমজ 'লিছি। ভুলি, যুক্তি গ্রভূৃতি সকলই দিতে পায়েন, কিন্ত তিক্ত চতুর 

কিছুই চান ম। বলিয়! নিত্য পরধানন্দ ভক্তির নিকট হইভে পার খাকেম ! 
বিগ্ভয়। ভক্তি কিরূপে মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান ? 

বাবাক্সী । ভগবদ্ রতি সুখ হদয়ে কিছুমাত্র উদয় হইলেই ধর্ধা-অথ-কাম-খোক্ষি 
সহজে লঘু হইব। পডে। 

বিজয় । ভক্তিকে সুুদুলভ1 বলা হয় কেন? 

বাবাজী । এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সহ সরষ্ 

সাধন করিলে ও ভজন চাতুর্যাভাবে সহজে ভক্তি লাভ করা যায় না । হরি 

ভুক্কি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন। বিশেষ অধিকার ন! 

দেখিলে ভক্তি দেন না| এই ছুট প্রকারে ভক্তি সুদুলভা হইয়াছেন । জ্ঞান- 
চেষ্ট/ দ্বার অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়! যায়। যজ্জাদি পুথ্যন্বাক়! 

ভূক্তি অনায়াসে লাভ হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্যন্ত 

ন1 হয়, সে পধ্যস্ত সহশ্র সহম্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় ন]। 

বিজয় । ভক্তির সান্দ্রানন্দবিশেষ স্বরূপ কিূপ? 

বাবাজী । ভক্কি ছিৎসুথ, অতএব 'আনন্দ সমুদ্র । জভজগতে ঝা! তাগার 

বিপরীত চিস্তামদ্দ জগতে যে ব্রজ্জানন্দ আছে, তাহা পরাদ্ধগুণীরুত' হইলে ও 

তক্তিম্থথপমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হুয় ন1। জড়ন্থ তুচ্ছ । জড় বিপরীত্ত 

সুথ মিতাত্ত শুফ। সেই ই প্রকার সুখ চিৎহথ ₹ইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। 
বিজাতীয় বস্তার পরম্পর তুলনা নাই | এওন্সিবঙ্ধন বাহার! ভক্তিজুখলাত 

করিগ়্াছেন তাহার এরূপ একটা গাঢ় আনন্দের স্ববপ্পপ ভোগ করিতে পান যে 

্রাঙ্মান্দি স্থখ তাহার নিকট গোস্পদ বলিয়! বোধ হয়। সে সুখ যে অন্ুতর, 

করিতেছে সেই জানে, অপরকে বলিতে পারে না । 

বিনয়! ভক্তি কিরূপ শ্রীকুষ্ণাকরধণী। ৃ 

বাবাজী । ধাছার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব কয়, তাহার নিকটে ঈষস্ত' 

প্রিয়বর্দ সম্বিত শ্রীরুষ্ণ প্ররেমন্থার!। বনীভূত হুইক়। আকৃষ্ট হন। অগ্ কোন 
উপায়ে ভাহাকে বশীভূত কর! যায় না । 

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয় তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি জ্প্রিক 

শান গড়েন, তাহার! কেন ভক্তি সংগ্রহে বর পান না 

বাধাস্থাঁ। মুল কথা এই গে মানবের বুক সীমাধিশিছি | তাহার দ্বারা, 
৮ 
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বুঝি লইতে গোলে, ভন্ষি ও কঞ্চতব, শ্বভাবতঃ জড়াভীতত্ব নিবন্ধন, শুদূরবস্থী 

হয়! পড়েন | কিন্তু পূর্বন্থকতিবলে ধাহার 'বন্দুমাত্র রুচির উদয় ভয় 

তিনি ভক্তিতর মজে বুঝিতে পারেন 1 সৌভাগাবান্ বাতীত তক্কিতত্ব 
বুঝিবার শক্তি কেত লাভ করেন না) 

বিজয়। যুক্কি কেন অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? 

বাবাজী । চিৎস্ুথ বিষয়ে মুক্তির অধিকার নাই । এই জন্য "“নৈষা তর্কেণ” 

বেদবাকো এব* পতর্কাশ্রতিষ্টানাৎ” ইত্যাদি বেদাস্ত বাক্যে যুক্তিকে চিগ্তিয়ে 

অকর্মণ্য বলিয়! স্থির করিয়াছেন । 

ব্রজনাথ | সাঁধনন্ক্তি ও প্রেমভক্তির মধ্যবও্ কোন প্রকার ভক্তি আছে 

কিনা? 

ধাবানীী। উ1 আছে। সাধন ভক্তি, ভাব তক্তি ও প্রেম ভক্তি ইার! 

ভক্তির অবন্দ৷ ভেদে ত্িবিদ | 

ব্রঙ্গনাথ | সাধন ভক্তির বিশ্বে লক্ষণ কি % 

বাবাজী । যে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্ন। তীহাই প্রেমভক্তি । শাহকে বদ্দজীবের 

ইন্জ্রিয়গণ দ্বারা যে কাপ পর্যন্ত সাধন করা যায় সেই কাল পর্যন্ত সেই ভক্তিকে 

সাধন ভক্তি বল! যায়। 

ব্রজনাথ। আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভাক্তি নিত্য সিদ্ধভাব। তবে শিতা- 

সিদ্ধভাবের সাঁধাতা কিবপ ? 

বাধাজী। নিতা সিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধা নয়। হাদ্য়ে তাহাকে 'পকট করার 

নাম সাধন । হৃদয়ে এ পর্ণান্ত উদয় হন নাই বলিয়া অটন্ত ভাবে কিয়ন্দিনের জন্য 

তাহীর সাধ্যতা আছে,-- ম্ববপতঃ তাহ নিভা সিদ্ধ ভাব। 

ত্রজনাথ। এই সিদ্ধান্ুটা আব একটু স্পট করিয়া বলুন । 
বাবাজী । প্রেমভক্তি স্ববপশক্কির বুত্তিবিশেষ । ভাতা অবষ্ঠাই নিত্য সিদ্ধ। 

জভবন্ধ-জীবের হৃদয়ে তন! প্রকট হুম নাই । কায়মনোবাক্যে তাহাকে হাদায়ে 

গ্রকট করিবার যে চেষ্টা কর! যায় তাহাই তাহার সাধন।। যে কাল পরাস্ত 

তাছ! সাধিত হইতেছে, সে কাল পধ্যস্ত তাহ! সাধ্যভাব প্রাপ্তু। প্রকট হইবামাত্র 
তাঙ্কার নিতা সিদ্ধতা স্পষ্ট হয়। 

ত্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি? 

বাবাজী । মে কোন উপায়ে কষে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই সাধন 
ভকক্তিব গণ 
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বরঙ্গনাথ। সেই সাধন ভক্তি কর প্রকার ? 
বাবাজী । ছুই প্রকার অথাৎ বৈধী ও রাগানগ! | 

ব্র্গনাথ। ফাাকে বৈধী সাধন ভক্তি বলে? 

বাখাজী। জীবের ছুই প্রকারে প্রত্ুতি উদয় হয়। বিধি অগ্ুসারে যে গ্রবুপ্তি 

উদয় হয় তাহাকে বৈণী প্রবৃত্তি বলে। শাহ্গই বিধি। শান্তর শাসনজ্মে থে ভক্তি 

উদয় হুয় তাহ! বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় বৈণী ভক্তি বলিয়া! উক্ত 

হইয়াছে । 

ব্রজনাথ | রাগের লক্ষণ পরে জিজ্ঞাস! কবিব। এখন আজ। করুন 

বিধির লঙ্গণ কি? 

বাবাজী । শান্স যাহা কর্তব্য বলি নির্ণষ করিয়াছেন তাহাই বিধি। শান্ত 
যাহ্াকে অকর্তভব্য বলিয়! নির্ণয় কবিধাছন, তাভার নাম নিষেধ । বিধি পালন 

ও নিষেধ পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধন্ম। 

ব্রঙ্গনাথ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্ত ধর্দ্ব 

শান্্রের বিধানই বৈধধন্দু। সমস্ত বিধি নিষেধ পড়িয়া! নির্ণয় করিতে হইলে, 

কলির জীবেব অবসর থাকে না। অতএব সংক্ষেপে বিধি নিষেধ নির্ণয় 

করিবার শান্ত্র-সঙ্গেত কি? 

বাবাজী । পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন ১-- 

স্র্তব্; সততং বিষুঃবিম্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। 

সর্বেধ বিধিনিপেধাঃ স্যরেতয়োরের কিন্করাঃ ॥ 

ভগবান বিষুুকে জীবনের সর্ববসময়ে স্মরণ কারবে ইহাই মূল বিধি। জীবের 

জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমার্দি ব্যবগ্ধা এই বিধির অনুগত । ভগবানকে কখনই 

বিশ্বরণ কর! বাইবে না, ইহাই মুলবিধি। পাপ নিষেধ ও বহিসুথত। বঙ্জন ও 
পাপের প্রায়শ্চিতাদি তর নিষেধ বিধির অনুগত । অঙএব শাস্ত্রোজ সমস্ত বিধি 

নিষেধই ভগবত্স্মরণ-বিধি ও বিশ্মরণ-নিযেধের চির কিন্ধর । ইহা হইতে 

বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদ্দি স্মন্ত বিধির মধ্যে ভগখৎ-ম্মরণ বিধিই নিত্য ।, 

যথা একাদশে ১" 

মুখবাহ্রুপাদেত্যঃ পুরুষস্তাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্জিরে বর্ণ গুণৈব্প্রাদয়ঃ পুথক্ ॥ 

য এষাং পুরুষ সাক্ষাদাত্মগ্রভবমীশ্বরং | 

ন ভজন্তযবজানন্তি স্থানাদ্দ&াঃ পতস্তযধঃ ॥ 



২৬৬ জৈব ঘর । 

ব্রঙ্গনাগ। বণাশ্রমবিধিগত পুকঝ্ষের। সক্গেই কেন তৃঞ্চভভ্ির সাধন! ন] 

করেন ? 

রাখানী। শ্রীকপগোসম্বামী বণিয়াছেন যে, শাস্্রবিধি পরিচালিত নকগণের 

মধো যাহান শুক্তিবিষয়ে শ্রদ্থ। জন্মে, তাহারই ভক্তিতে অধিকার হয়। তিনি 

বৈধজীবনে আসক্তি করেন না ও বৈরাগাও করেন না। জীবনধাত্রার জন্ত 

সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়। গুদ্ধভক্তির সাপনে প্রবৃত্ত ভন। 

এইকপ অধিকার বহু জন্মের গ্র্টতি ফলেই বৈধ জীবছিগের মধ্যে উদগ্ধ হয়। 

শরদ্ধাবান্ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ভ্রিবিধ। 

ব্লজনাথ। গীতা-শান্ত্ে আর্ত, জিজ্ঞান্থ, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিখিধ 

ধাক্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, এপ কথা আছে । তাহার! কি ভক্তির 

অধিকারী ? 

বাবাজী । আত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থাথিতা ও জ্ঞান এই চারিটী যখন সাধুসঙ্গ- 

বলে দ্ুর হইয়া অনন্ঠভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাহারা তক্তির অধিকারী 

হন। গজেজ্ছ, শৌনকাদি, প্রুব ও চত়ঃসন উার উদ্দাহরণ। 
ব্রুনাথ । ভক্তদিগের কি মুক্তি হয় না? 

' খাবাজী। গালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপা ও সাধ্জ্য এই পঞ্চবিধ 

মুক্তির মধ্যে সাধুজ্য মুক্তিই ভক্তিতন্থের নিতান্ত বিরোধী ৭ অঙএব ভক্তগণ 

তাহা কখনই স্বীকার করেন না । সালোক্য, পার্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই 

চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত ধিৰোধী না শুইলেও কোন অতশে তাহাদের 

প্রতিকূলতা আছে । কৃষ্ণভক্তগণ নাবায়ণ-ধাম-গত এ চারি প্রকার মুক্তি ও 
কদাচ স্বীকার করে না। এ মুক্তি সকল কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বষ্যোত্তর। 

এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেবোত্তরা | যেস্থলে সুখৈশ্বধ্যই তাভাদের 

চরম ফুল, সেই স্থলে তাগার! ভক্তদিগের ত্যাজ্য। মুক্তিয় কথা দুরে থাকুক, 
কুষগক্কষ্ট-মানসরূপ ্রকান্তিক ভক্তর্দিগের পক্ষে আীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ 

কবিতে পারে না; কেন না, শ্রীনারায়ণ ও জীরুষ্বন্ধপে সিদ্ধান্ত স্থলে কোন 

ছেদ ন। থাকিলেও ক্ৃষ্ঃরূপে রসের উৎকর্ষ আছে। 

বরজ্জনাথ । আবধ্যকুলজাত বর্ণাশ্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্পুরুষেরাই কি ভক্কির 

অধিকারী হইতে পান্সেন ? 

বানাজী। তঞ্জিতে নরমাঠেরই অধিকাব লাতের যোখ্যতা আছে। 

এজনাঁথ 1+ ধ্ণাশ্রস ব্যণস্থিত ব্যজিদিগের বর্ণাশম বিধিপালন ও শুদ্ধ" 



উনবিংশ অধ্যায় । ২৩৭ 

ভক্তিধন্দের যাঁজন এই ছুইটী কর্তবা দেখিতেছি | যাহার! ব্ণাশ্রম-বাব স্থিত 
নয়, তাহারা কেবল ভক্কিন্ন অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। এরূপ হইলে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম-বাবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কন্মা ভক্তযঙ্গ উভয়ই পালনীয় হওয়ায় কষ 

ধিক্য দেখিতেছি। এরূপ কেন? 

বাবাজী । গশুন্ধভক্ত্যধকারী ব্যক্তি বণাশ্রম ধর্নে ব্যবান্থত থাকি 

কেবল তক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য 1 তক্তযঙ্গ পালনেই সুতরাং কর্মাক্গপালিত্ত 

হয়) যেস্থলে কম্মান ভক্তাঙ্গ হইতে স্বঙত্্র ও বিরোধী হয়, সে স্থলে বর্মানর 

অননুষ্ঠানের জন্ত কোন দোষ হুইবে না। ভক্তাধিকারীর অবন্ম ও বিকর্ধ 

স্পৃহা শ্বতাবতঃ থাকে না। তবেবদি দৈনাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয় 
তজ্জন্ত প্রায়শ্চিন্তবূপ কর্মাঙগ তাচার পালনীয় নয়। যাহার হৃদয়ে ভক্ত আছে, 

উাহার দৈবাৎ কৃত কোন পাপ, তাহার জদয়ে স্থির হইতে পারে না। শীহ্ 

সহজে বিনষ্ট হয়। অতএব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োঙ্গন নাই। 

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেখখণ খধিথণ প্রভৃতি খণ সকল কিরূগে 

পরিশোধ হইবে? 

বাবাজী । বাবা, একাদশ স্কান্ধর একটী গ্লোকার্থ বিচার কর 1-_ 

দেবধিভৃতাপ্তনৃণাং পিং ন বিস্করো। নায়মুশী চ রাজন্। 

সব্বাআন! যঃ শরণং শরণ্যং গতো। মুকুন্দং পরিহতা কত্ত” ॥ 

সমস্ত ভগবদগী তার চরম তাৎপধ্য এই ধে, যিনি সমস্ত ধনের তবদা পরি 

ত্যাগ পুষ্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাহাকে সর্বপাপ ভহতে মুক্ত করি। 

লীতার তাৎপধ্য এই যে, অনগ্ভ ভক্তিতে খন অধিকার জন্মে তখন জ্ঞানশান্ত 

ও কর্মশান্ত্ের বিধির তিনি বাধ্য হশ না। ভক্তির অনুশীলন মাওই তাহার 

সর্ব্নিদ্ধি হয়। অতএব, “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যডি” এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞ! সর্বোপরি 

বলিয়! জানিবে। 

এই পর্যযস্ত শ্রবণ করিয়! ব্রজনাথ ও বিয়কুমার উভয়েই এক বাক্যে 

কছিলেন কসামাদের জদয়ে তক্তি সম্বন্ধে আর সঙন্গেহ নাই । জানিলাম, জ্ঞান 

ও কশ্ম অতি তুচ্ছ বস্ত। ভক্তি দেবীর কপ ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল 

নান হয় না। প্রভো, রূপা করিয়। শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ সকল বর্ণন করুন্। 

আমরা কতা হই । 
বাবাজী | ব্রজনাথ, ভূমি শ্রীদশমূল্রে অষ্টম শ্লোক পধ্যন্ত শ্রবণ করিয়াছ। 

যেই নকল তোমাদ পুন্বনীয় মাঁতুল-মকাশয়কে সমক়াস্থাপ বলিবে। উহাকে 



২৩৮ জৈব ধর্। 

(দিয়া লামার চিন প্রফু্প হইয়াছে! এখন নবম শ্লোক শ্রবণ কর,-. 
শ্রতিঃ কৃষ্াখানং প্রয়ণনতিপুজাবিধিগণাঃ 

তথা দাশ্ং সথ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদমহ 

নবাঙ্গাপ্ঠেতানীহ বিধিগতভকেরগুদিনং 

ভজ্জন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ ম্ববিমলরতিং বৈ স্ লভতে! 

শ্রবণ, কীর্তন, মরণ, বন্দন, ছর্চন, দাগ্ঠ) সখা ও আত্মনিবেদেন এই নববিধ 

বৈধীভক্তি যিনি শ্রদ্ধ। সহকারে মন্ুদিন অনুশীলন করেন তিনি বিমল কৃষঞ্চরতি 

প্রাপ্ত হন। 

ট্রুষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা] সম্বন্ধীয় প্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্র 

ম্পর্ষের নাম শ্রবণ । শ্রবণের ছুই অবস্থা) শ্রদ্ধ! উদয়ের পূর্বে সাধূগণের মুখে 

যে কুষ্ক গুণানুবাদ শ্রবণ করা যায় তাত! এক প্রকার শ্রথণ সেই শ্রবণ হইতেই 

শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃঙ্জনাঁমাদি 

প্রবণ করিতে গ্রবুত্তি জন্মে । তদনস্তর গুরু বৈষ্ণবের মুখ নিঃহত যে কৃষ্খনামাদি 

শ্রবণ কর! যায়, তারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ । শ্রবণ্ট শুদ্ধতক্ির একটা অঙগগ। 

সাধন কালে গুরু বৈষ্ণবের মুখ ১ইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকাঁলের শ্রবণ 

উদম হয়। শ্রবণই ভক্তির প্রথমা । 
ভগবন্াম, রূপ) গুণ ও লীলামধ শব্দ সকলের জিহ্বা! স্পর্শের নাম কীর্তন 

কৃষ্ণকথ!, কষ্চনাম সামান্ধত বর্ণন, শাস্ত্র পাঠ দ্বার। অপরকে গুনান ও গীত দ্বার! 

সকলকে আকর্ষণ, তথা! দৈপ্তোক্কি, বিজ্ঞপ্তি, স্তব পাঠ ও প্রাথনাদি এই সকল 

কীর্ভনের প্রকার। অন্ত সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ভনকে শ্রেষ্ঠ বাঁলয় বর্ণিত 

ইইয়াছে। বিশেষতঃ কলিধুগে কীর্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সক্ষম 

ইহ! শানে তূয়ে। তুয়ঃ কথিত হয়াছে। 
ধ্যায়ন্ তে যজন্ যজ্ৈস্ত্েতায়াং দ্বাপরেহচ্চমুন্। 

যদদাপ্লোতি তদাপ্সোতি কলৌ সংকীর্্য কেশবং ॥ 

হবি কীর্থনে যেরূপ চিত্তের নৈশ্বলা সাধিত হয় এরূপ আর কোন উপায়েই 
হয় না। অনেক ভক্ত একব্রিত হইয়] যথন কীর্তন করেন তখন সংকীর্ভন হয়। 

রুষের নাম রগ গুণ লীল! স্মরণের নাম ন্বপ্ষণ | স্মরণ গঞ্চবিধ | যংকি ফিৎ 

অন্ুলন্ধানের নাম স্মরণ । পুর্ধ বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামা” 

কারে মনো-ধারণের নাম ধারণ।। বিশেষযপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান 

অমৃত ধারার শ্তায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম এরবাহস্মতি। ধ্যেযসাজ শ্চুরতিয় লাগ 
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সমাধি । শ্রবণ, কীর্বর, শ্ারণ, এই তিনটা ভক্তির প্রধানাঙগ। অন্য সঙ্জল অঙ্গ 
ইচ্ছার অন্তভূতি। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ এট তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্ধ- 
প্রধান 1 যেহেতু, শ্রবণ ও শ্মরণ কর্তনের অস্তভূত হইয়া থাকিতে পায়ে। 

ভ্ীভাগবতোক্ত ৭শ্রবর্ণং কীর্ডনং বিষ্চোরিতি” বচনাহুসারে পাদসেব ঝ 

পরিচর্ধয ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ, কীর্কন ও শ্রণ সহকারে পাদসেব! কর্তব্য । 

পাঁদসেবা কার্যে পিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবা-যোগাত্ব বুদ্ধি এবং সেব্য বস্ত্র সচ্চিদ- 

নন্দধনত্ব বৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন । পাদ-সেবা-কার্য্ে শ্রীমৃত্তি দশন, ম্পর্শন, পরি” 

ক্রম, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবীপাদি-তীথস্থান 
দর্শনাদি অন্তুর্ভাব্য। শ্রীবপগ্োস্বামী ভক্তির ৩৪ অঙ্গ প্রসঙ্গে এট বিষয় সকল 

পরিফার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা এই অঙ্গের অন্তত ত। 
পঞ্চম অঙ্গ অর্চন | অ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়! বিচার অনেক । 

শ্রবপ, কীর্তন ও ম্মরণে নিবুক্ধ হইয়াও যদি অর্গনসার্গে শন্ধা উদয় হয়, তাহ। 

হইলে শ্রীগুরু-পাদ পদ্মা শয়-পূর্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন প্রক্রিয়া করিবে। 
ব্রজনাথ। নাম ও মন্ত্রে তেদকি? 

বাবাজী । শ্ীভগবন্নামই মগ্ত্রের জীবন। নামে নমঃ শব্ধাদি সংষোগ করতঃ 
ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপন পুববক খধষিগণ কোন শক্তি বিশেষ 

নাম হইতে উদঘাটন করিয়াছেন | নামই নিরপেক্ষ তত্ব, তথাপি দেহাদি সম্বন্ধে 

জীব কদর্ধ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে 

মর্যাদামার্গে সমন্থাচ্চন বিধি নিরূপিত হইয়াছে । বিষয়ীলোকের পক্ষে দীক্ষার 

নিতান্ত প্রয়োজন । শ্রীকষ্ণ-মন্ত্রে “সাধ্য সিদ্ধ সুসিদ্ধা'র” বিচারের প্রয়োজন নাই। 

কষ মন্ত দীক্ষা জীবের পক্ষে অতান্ত শুভকর। জগতে যত মন্থ আছে, মকল 

মন্ত্র অপেক্ষা! কষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদগ্রুয় নিকট মন্ত্র লাভ করিবামাত্র অধিকারী 
জীবের কুঞ্খবল লাভ হয়। গুরুদেব জিজ্ঞান্্ুকে অঙ্চনাঙ্ক সকল বলিয়া থাকেন। 

সে সমগ্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতবা যে স্ীকধঃ” 

জন্ম, কার্ডিক ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ ম্ানাদি অচ্চনমাগের অন্তর্গত । কৃষ্চার্চন 

বিষয়ে এফটী বিশেষ কথা আছে। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণতক্তের অর্চন নিতান্ত 
প্রয়োঙ্গন। 

বন্দনই বৈধ ভক্তির যষটাঙ্গ। পাদসেব। কীর্নাদির মধ্যে বদন অন্তভূতি 

থাকিলেও ভাহা পৃথক অঙ্গ বলিয়। কথিত হুইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই 
পনস্কার দ্বিবিধ,--একাঙগ 'লমন্কার ও অহাঙ্গ নসগ্কার। নমক্কারে এক হত্ত কৃত 
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নমস্কার, বন্থাবুতদেছের সহিত নসঙ্গ'র, ভগবানের অধ, পৃষ্ঠে ও বাঁমভাগে এবং 

মন্দিরের অত্যান্ত নিকট গর্ভে নমস্কার অপরাধ রূপে গণ্য ভষ্টয়াছে। 

দাস্তই সপ্বম অঙ্গ | আমি কৃষদাস এইন্প অভিমানই দাঠি। দ্বান্ত 
সন্বন্ধের সহ্কিত যে ভজন তাচাই শ্রেষ্ঠ । নমঃ, স্তি, সর্ধবকর্মার্পণ, পরিচর্যা, 

আচরণ, স্বতি, কথা শ্রবণ ইত্যাদি দাস্তের অন্তর্ভাব্য। ূ 
সধ্যই অটমাঙ্গ। কৃষ্টের হিত চেষ্টাময় বন্ধুতাব লক্ষণ সথ্য। অধ্য ছুট 

প্রকার। বৈধাঙ্গ সখা ও রাগাঙ্গ সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ সথ গ্রহণ 

করিতে ছইবে। অর্চামুহ্তি সেবায় যে সখা সম্ভব হয় তাচাই বৈধ দধ্য। 

আত্মনিব্দেনকে নবমাঙ্গ বল! যায়। দেঠাদি গুদ্ধান্ম! পর্যন্ত কুষ্কার্পণ 

কঞ্ার নাম আত্মনিব্দেন। নিজের জন্য চেষ্টা শৃন্ হইয়। কষে জন্য চেষ্টাময় 

হওয়] আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিজ্রীত-গে! যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে 

না, তন্রপ। কৃফণের ইচ্ছার অন্্রগত থাক। এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও 

তন্নক্ষণ ; বৈধ আত্ম নিবেদনের উদাহরণ ঘথা,-- 

স বৈ মনঃ কষ্খপদারবিন্দয়োর্চাংসি বৈকুষ্ঠগুণান্ুবর্ণনে। 

করৌ হরেমনিরমার্জনাদিযু অঁতিঞ্চকারাচ্যুতসংক থোদয়ে ॥ 
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দুশো তত্ত ত্যগাত্রম্পশেক্সঙ্গমং 
স্রাণঞ্চ তৎপাদসরৌজসৌরভে' শ্রীমত্ত,লম্যাং রসনাং তদ পিঁতে ॥ 
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদান্ুসর্পণে শিরো হৃধীকেশপদাভিবন্দনে | 
কাঁমঞ্চ দান্তে ন তু কামকামায়া যথোত্তমঙ্্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবৎ শ্রবণ করিয়! পরমানন্দে বাবান্থী মহাশয়কে 

দগডবৎ প্রণাম করিয়। বলিলেন, প্রভে।, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎ পার্থ, আপনার 

উপদেশামৃত পান করিয়া আমসা ধন্ত হইলাম। বুথ! বর্ণাহস্কারে ও বিগ্যাসস্কারে 

আযাদের দিন যাপন হষঈতেছিল। বহু জন্মের পুষ্ন পুর -নুক্কৃতিবলে আপনা 

চরণাশ্রর লাউ করিয়াছি । বিজগনকুমার বলিলেন হে ভাগবত প্রবর ! শ্রীরুণগাবন- 

দা ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর যৌগপীঠ দর্শনের জন্ত উপদেশ দিগ্লাছিজেন। 

তাহার কূপাতে অগ্ভ ভগবদ্ধাম দশন ও ভগবত শারদ দশন রূপ সফল লাভ হইল। 

রুপা হয় ত আগামী কল্য দন্ধার সময় এখানে পুনরায় আঙমিব। 

বৃদ্ধ বাবাজী বৃন্দারন-দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিবামাত্র দণওবৎ পড়িয়া 

ডাকে প্রণাম কপ্সিলেন ও বলিলেম আমার শ্রীচৈতন্য লীলার ধিনি ব্যাঙ্গাবতার 
তাহাকে মামি বার বার প্রথাহ করি। 
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বেলা অধিক তটল। ব্রজনাথ ও এজধকৃমার বজনাথের বাটীনে গমন 

করিলেন? 

বিশ অন্যায় | 

নিত্যধর্ম ও সন্বন্কাভিধেয় প্রয়োজন । 

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেষ বিচার-বৈধলাধনভক্তি 

ব্জনাথ ৭ বিজয়কুমার ই 'প্রভরেব মপ্যে লাটীন্ে পৌছিলেন। ব্রজ- 
লাগের মাতা লাভা পিশেম যন্রসভ্কাবে শ্রসেধা প্রমাদানন সেশন করা- 

ইলেন। আহাম্বাস্তে মাল ৭ ছাগিনেষ পরস্পর অনেক প্রকাৰ প্রেমাপাপ 

করিতে লাগিলেন । ব্রক্ষনাথ মে সকল উপাদশ পু শ্রধণ করিধাছেন, ০ 

সমস্ত ক্রমে ক্রমে স্বীয় মাহুল মহাশরকে বললেন | বিজয়কমার তৎশবণে 

আননামগ্ন হইয়া ভাখিনেয়কে ব্ণি-লন, হোমার্ বড সোহাগা । এষ্ট সকল 

ভত্বকথ! তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়়াছ 1 ভক্কথা ও হরিকথা অবণে 

মঙ্গল উদয় হয় বটে কন্ত মহত সুখনিঃহ্ত এর সকল কথ কর্ণে প্রবেশ করিলে 

অতি শীঘ্র ফলদ হয়। বাধা, তুম সর্ধশান্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ স্টায়শান্ত্রে 

অদ্বিতীয়; বৈ'দক্ষ ত্রাঙ্গণের মধ্যে কুলীন নিশি নও ; এই সমস্ত সম্পন্তি 

এখন তোমার অলঙ্কারপববপ ভইয়া,ছ। যেহেতু সাধুবেঞ্চব পাদা শ্রয় পুর্বক 

শ্রীরুধ্চকথায় তুণ্ম রতিলান করিতেছ । 

চণ্তীমগুপে বসিয়া মাঠুল ও হািনেয় পরমাথ বিষয় এইরূপ আলো 

চনা করিতোছিলেন, এমন সময় ব্রঙ্গনাথের মাচা পাশ্বগুতজে আয়া পীরে 

ধীরে বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন, হাই, অননক'দন পরে তুমি আসি- 

মাছ, তোমার ভাগিনেয়ক বত্রু করিয়া গুঠন্ত কারয়। দেও। ব্রজলাণের 

বাবচার দেখিয়া আমাব বিশেষ ভয় ভহ্য়া'ছে মে ত্রজনলাণ গৃহস্ত হঈনে না। 

ঘটক ভট্রাচাখ্য অনেক সন্বঙ্ধ আনিতেছন বিন্ত ব্জমাণের ধঞ$ঙগপণ যে সে 

বিবাহ করিবেন! । শাশুড়ী ঠাকুরাণা 9 এ বিষয়ে মই করিলেন, কিছু করিতে 

পারলেন লা। ভীর রী সকপ কথা শু নর! বিল্গয়বুমার কভিলেন, আম 
৩৯ 



২৪২ জৈব ধর্্। 

এখানে ১০1১৫ দিন থাকিব। ক্রমশঃ যুক্তি করিয়া তোমাকে এ বিষয়ে যাহ! 

হয় তাহ! বলিব। এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ কর। 

ব্রনাথের জননী অন্দরে প্রবেশ করিলে 'বিজয়কুমার পুনরায় পরমাথ 

আলোচন। করিতে লাগিলেন । আলোচন! করিতে করিতে সে দিবস অতি- 

বাছিত হইল। পরদিন আহারান্তে খিজয়কুমার ব্রজনাথকে কহিলেন, অগ্ 

সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়। পুজাপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রাবূপ- 

গোন্বামীর চতুঃযষ্টি অঙ্গ ভক্তির বিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। ব্রজনাথ, তোমার 

সাধুসঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়। তোমার সঙ্গ ন! পাইলে বোধ হয় আমার 

উপদেশামূত লাভ হইত না । দেখ বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও 

রাগমার্গ ছুই প্রকার সাধন ভক্তির মার্গ আছে । আমর! গ্ররুত প্রস্তাবে বৈধমার্গের 

অধিকারী,রাগমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পুর্ধেই বৈধমার্গ ভালরূপে বু'ঝয়! 

লইয়। সাধন কার্য আরম্ভ করিব। গত কল্য বাবাজী মহাশয় ষে নববিধ ভক্তির 

বিচার করিয়াছেন তাহ শ্রবণ করিয়া কিবপে কাধ্যারস্ত করিব তাহ! বুঝিতে 

গারিতেছি ন]। অন্য সে সৰ কথ! ভালবরূপে বুঝিয়া লইতে হঈবে। এইরূপে 

নানাবিধ কথোপকথন হইতে হইতে অংশুমালী অস্তচলে গমন করিবার উদ্যোগ 

করিলেন। আমাদের ভক্তযুগল ধীরে ধীরে “হরিবোল” “হরিবোল” এই কথা 

বলিতে বলিতে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হুইয়া বৈষ্ণব মলীকে দণ্ডবৎ প্রণাম 

করণানন্তর ব্রদ্ধ বাবাজীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন । 

বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাস ভক্তার্দগগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে তাহাদিগকে 

আলিগন করিয়া কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। ভক্কপ্বয় দণ্ডবৎ 

প্রণামানস্তর উপবিষ্ট হইয়! তাঁছাদের অন্তান্ঠ কথাঁর পর অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন । 

বিজন্প । গ্রভে, আমর। আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি । আপনি ভক্তবৎসল। 

পা করিয়৷ সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন । আমরা অগ্ক আপনকার শ্রীমুখ হইতে 

শ্রীবপ গোস্বামীর ভক্তির চতুঃঘষ্টি অঙ্গ বুঝিয়া লইব। যদি ক্রুপ1 করিলেন, তবে 

ভাল করিয়া কুপা করুন। যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধাভক্তি অনুভব 

করিতে পারি। ্ঃ 

বাবাজী মহাশয় সহাশ্ত বদনে বলিলেন। শ্রীনূপ গোস্বামী লিখিত ভক্ষির 

চতুবষ্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুংবষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটা প্রারস্তর্নূপ যখ।-_. 
১। গুরুপাদাশ্রয়। 

২। গুরু নিকট হইতে কব্দীক্ষার্ধি শিক্ষা । 



বিংশ অধ্যায় । ২৪৩ 

৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেব!। 

৪। সাধুবক্যেক্ন অন্বর্তন। 

৫। সহর্ধ জিজ্ঞাসা। 

৬। দ্ৃষ্ণ উদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ । 

৭ ম্বারক! প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার সম্গিকটে বাস। 

৮। ব্যবহার বিষয়ে ষাবদর্থান্্বন্ঠিতা। 

৯ ভতত্িবাসর সম্মান । 

১০। ধাত্রী-অশ্বথার্দির গৌরব। 

ইহার পরে যে দশটী অঙ্গের কথা বলিতেছি সে গুলি ব্যতিরেক ভাবে 

নিষেধবূপে নিতান্ত পালনীয় । 

১১। কৃষ্ণ বহিন্মথ ব্যাক্তির সঙ্গ দুরে পরিত্যাগ করিবে। 
১২। শিষাদির অগ্তবধন্ধ পরিত্যাগ । 

১৩। মহারস্তাদির উদ্যম ত্যাগ । 

১৪। বহু গ্রস্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ । 

৯৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য। 

১৬। শোকাদি ছার! অবশ ন| হওয়! । 

১৭। অন্ত দেবতাকে অবজ্ঞ! ন! কর|। 

১৮। ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া । 

১৯। সেবা ও নামাপরাধের উত্তব না হয় এরূপ সাবধান হওয়!। 

২০। ক্কৃষ্ং ও কৃষ্ণতক্কের বিদ্বেষ ও নিন্দ। সহিতে ন! পারা । 

এই বিংশতি অঙ্গ তক্তি প্রবেশের দ্বার স্বরূপ জানিবে। তদ্মধো গুক্ক- 

পাঁদাশরয়াদি প্রথম তিনটা প্রধান কার্য । 

২১ বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ। ২৯। পরিক্রম। । 

২২। হঙ্সিনামাক্ষর ধারণ । ৩০। অচ্চন। 

২৩। নিম্মাল্যাদি ধারণ। ৩১। পরিচর্ধ্য। 

২৪। কৃষ্গাগ্রে নৃত্য । ৩২। গান। 

২৫। দগওবম্তি। ৩৩। সংকীর্থন। 

২৬। অভ্যুতান। ৩৪। জপ। 

২৭। অন্ুব্রজ্যা। ৩৫। বিজ্ঞপ্তি। 

২৮ কৃষ্স্থানে গমন। ৩৬। শ্তবপাঠ। 
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৩৭। নৈবেগ্ঠাশ্বাদন | ৫৪1 তীয় জ্ঞানে ভাগবত 

৩৮1 পাগছ্যের আম্বাদন | শাস্মাদি সম্মান । 

৩৯। ধুপমাল্যাদির লৌরভগ্রহণ। ৫৫। তীয় জ্ঞানে জন্মস্থান 

৪০1 শ্রীমন্তি ম্পশন | অথাৎ মথুবা দিসেবন | 

৪১ | শ্রী'মুত্তি ঈক্ষণ । ৫৬। তীয় জ্ঞানে বৈষ্ণব সেব। 

৪১1। আরাএকোতসবার্দি। ৫৭। যথ| ভব সামগ্রীর সহিত 

৪৩। শ্রবণ । সাধুগোষ্ঠী লইয়া মচোতস৭। 

৪৪ 1 ধঁষের কৃপোনাগতা দশন 1৫৮1 কাঠিক মাসের সমাদর । 

5৫ স্মরণ । ৫৯ | ভান্মাদনা 15 মাঞা। 

১৪৬। ধ্যান। ৩০ | শদ্ধাপুব্ধক শ্রীমুান্পাবচধ্যা ॥ 

৪৭। দান্ত। ৩১। জ্বানকদ/নব সাত 

৪৮1 সখ্য । হ/মষ্টাগবতের অথান্বাদন । 

৪৯। ভআত্মনিবেদন। ৬২। শ্বজাতীয়াশয় লিগ্ধ অথচ 

৫০ প্র্িসবস্ত্র কুষ্চকে সমর্পণ | আপন। হইতে শ্শেন্ সাধুর সঙ্গ । 

৫১। কৃষ্কোন্দেশে অখিল চেষ্টা | ৬৩। নাম সংকীর্তন। 

৫২ | সর্বশাবে শরণাপত্তি। ৬৪ | মথুরা অথাৎ ভগবজ্ঞন্মস্থানে 

৫৩ | তীয় জ্ঞানে তুলমী সেবন । অধস্থিতি | 

শেষ পাঁচটা ষদদি 9 পুব্ব পুব্বাঞ্গে বার্ণত আছে। কিন্তু তাহার। অন্যযন্ত শ্রেষ্ট 

বলিয়। তাহাদিগকে পৃথক অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গ শরীর, ইন্দ্রিয় 

ও অন্থঃকরণের দ্বারা কুষ্ণোপাসনা বালয়া জানিবে। ২১ হইতে ৪৯ এই উন- 

ত্রশটা অঙ্গ কষ্৫দীক্ষার্দি শিক্ষণরূপ [থিতীয়াজেপ অস্তগত । 

বিক্ময়। প্রভো গুরু পাদাশ্রয় সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া 

উপদেশ করুন্। - 

বাবাজী । [১11 শিষ্য অনন্ত কৃষ্ণ ভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত 

গুকদেবের নিকট ক্ুষ্ণতত্ব জানবার জঙ্ঠ শ্রাগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ 

হইলেই ভব কৃষ্ণতক্তির অধিকারী ভন। পুব্ব পুব্ব জন্মের সুকৃতি বলে সাধুদিগের 

মুখ হইতে হরিকথা গ্রধণানভ্তর হারিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তাহাই শ্রদ্ধা । 

অন্ধ! উদয় ₹ইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা ও শত্পপাপত্তি 

প্রায় একই তত্ব । জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি । কৃষ্ঠভক্ভির অনুকূল যাহা, 

তাহাই আমার কর্তকা, শ্রীকষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল যাহ তাহাই আমার বর্জনর়ী, 
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কুষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষ! কণ্া, আমি রুষ্চকে একমাত্র পালন কু! বলিয়া 
বরণ করিলাম; আমি অতান্ত দীন ও আকঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা! ভাল 

নয়। কৃষ্ণের ইচ্ছার আচ্ুগতাই ভাল এইরূপ দু বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, তিনিষ্ 
অনন্ত ভাক্তর অধিকারী । অধিকার লাভ করিবামাতই ভাক্তশিক্ষার জন্ত ব্যাকুল 

হহয়! যেখানে সদ্গুরু পান তাহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন, 

তদ্ধিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগ/চ্ছৎ। সমিতপাণিঃ 

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মানষ্টং । আচাধাবান্ পুরুষে বেদ ॥ 

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরু লক্ষণ ও শিষা লক্ষণ বিস্তৃত রূপে বলিয়াছেন । 

মুল কথ। এই গ্ুদ্ধ চরিত্র শরদ্ধাবান্ পুরুমই শিষ্য তই্বার যোগা এবং শুদ্ধ তাঁক্- 

বািশষ্ট, ভক্কি-তত্বঅবগত, সাধু-চরিত্র, সরল, শিলোতী, মায়াবাদ শন্ত ও কাধ্যদক্ষ 

ব্যক্তিই সদ্খগুরু। এখভ্ভুত গুণবিশিষ্ট সব্বলমাঞ্জ মান্য ব্রীক্ষণ হলে অন্ত বর্ণদিগের 

গুরু হইতে পারেন । ব্রাহ্গণাভাবে শিষ্য ভইতে মন্ঠবর্ণে শ্রেষ্ঠ বাক্কিও গুরু হইতে 

পারেন । এই সমস্ত বিধানের মুল তাৎপর্য এই যে, বণাশ্রম বিচার পৃথক্ রাখিয়া 

যেখানে কৃষ্ণতত্ববেত্তা পাওগা যায়, তাহাকেই গুরু বপিয়। গ্রহণ করিতে পানঝক। 

যায়। ব্রান্ধণ মধ্যে সেৰপ পাষ্টলে আধ্যবংশজাত বর্ণাভমানী সংদারে কিছু 
স্থুবিধা হয় এই মাত্র। বপ্ততঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু । শানে গুরু শিষ্য, পরীক্ষার 

নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়্াছেন। তাহার তাৎপর্য এই যে গুরু যখন শিষাকে 

অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য খন গুককে শুদ্ধ ভক্ত বালয়] শ্রদ্ধা করিতে 

পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন। 

গুরু দুই প্রকার, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাপ্ডরু | দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ 

ও অর্চন প্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুর একমাত্র, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে 

পারেন। দীক্ষাগুর ও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষ। দিতে সক্ষম । 

বিজয় কুমার। দীক্ষাগ্ুরু অপরিতাজ্য। তান যদ্দি সংশিক্ষাদানে 
অপারক হন, তবে কিরূপে শিক্ষ। দিবেন। 

বাবাজী । 'গুরুবরণকালে গুরুকে শবন্দোক্ততত্তবে ও পরতন্তে পারঙ্গত দেখিয়। 

পরীক্ষা! কর হয়। সেরূপ গুরু অব্শ্ঠ সর্বপ্রকার তত্বোপদেশে সক্ষম । দীক্ষাগুক 

অপরিত্যজ্য বটে, কিন্তু দু্ইটা কারণে তিনি পরিত্যজ্য হইতে পারেন। শিষ্য 

যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদদি তত্বজ্ঞ ও বৈষঃব গুরু পরীক্ষা না করিয়। 

থাকেন তাহা! হইলে কার্যকালে সেই গুরুর দ্বার! কোন কার্য হয় না বলি! 
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উাভাকে পরিত্যাগ করিতে হর। ইছার ঘহতর শান্ত প্রমাণ আছে। ঘথ। 

নারদ পঞ্চরাত্র-_ 

যে বস্তি হ্যা্রভিতমন্তায়েন শুণোতি যঃ। 

তাবুতৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং 

অন্তত্র,--গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্ধ্যাকার্যযমজানতঃ। 

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগ! বিধীয়তে ॥ 

পুনশ্চ,--অবৈষঝবোপণিষ্টেন মন্্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 

পুনশ্চ বিধিন1 সমাক্ গ্রাহয়েন্ৈষবাদ্ গুরোঃ । 

দ্বিতীয় কারণ এই যে গুরুবরণ লময়ে গুকু, বৈষ্ণব ও তত্বজ্ঞ ছিলেন কিন্তু 

সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী ব! বৈষ্ঝব-দ্বেধী হইয়। যান; এবপ গুরুকে পরিত্যাগ 

কর! কর্তব্য । গৃহীতগুরু যদ্দি মায়াবাদী ব বৈষ্ণবধ্েমী বা পাপাসক্ত না হন, 

তবে ত্াভাকে অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত পরিত্যাগ কর উচিত নয়। সে থলে তাহাকে 

গুরু সম্মানের সহিত তাহার অনুমতি লইয়া অন্ত ভাগবত জনের যথাযথ সেবা 

পূর্বক তাহার নিকট হইতে তত্বশিক্ষা করিবেন। 

বিজয় । (২) কৃষ্ণদীক্ষা্দি শিক্ষা কিরূপ? 
বাবাজী । ্রাগুরুর নিকট হইতে ভগবদচ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্্দ শিক্ষ! 

করতঃ সরলভাবে অন্ুবুত্তির সহিত কৃষ্ণসেব। ও কৃষ্ণান্থশীলন করিবে । পরে 

অর্চনের অঙ্গ সকল পৃথক পৃথক উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও 

গ্রয়োজন জ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষাকরার নিতান্ত প্রয়োজন । 

বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত শুরুসেব! কিরূপ? 

বাবাজী। শ্রীগুরুকে মর্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামাগ্ত জীববুদ্ধি না করিয়! তাহাকে 

সর্ধ-দেবময় জানিবে। তাহাকে কথন ও অবজ্ঞা করিবে না । তাহাকে বৈকুঞ্ 

ততবান্তরবন্তী বলি! জানিবে। - | 

বিজয়। [৪ ] সাধুবক্সানুবর্তন কিরূপ? 

বাবাজী । যে কোন উপায়ে রুষ্েে মনোনিবেশ করা যায় তাহাই সাধন ভক্তি 

বটে, কিন্তু পৃর্বমহাজনগণ যে পন্থ। অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অন্থুসন্ধেয় | 

যেহেতু মেই পদ্থ। সর্বদ। সম্তাপশুন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু ॥ অথচ বিন! 

শ্রমে পাওয়া যায়। যথা গ্কানো,- 

সমৃগ্যঃ শ্রেয়লাং হেতুঃ গম্থাঃ সম্ভাপবঙ্ধিতঃ। 

অনবাঞ্তশ্রমং পুর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ 

ঠ 
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এক ব্যক্ত দ্বার! পন্থ! শ্ুন্দরকধূপে পির্ণাত হয় না । পর্বমগাজনগণ পর 

পরক্রমে সেই ভক্তিযোগন্ূপ পন্থাকে পরিষ্কার করিয়াছেন | তাহাই অবলঙ্বদ 

করা কর্তব্য। ব্রঙ্গযামলে বলিয়াছেন ১-- 

শ্রুতি-স্থৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। 

ধকাস্তিকী হুরেরডক্রিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ 

বিজয়। হরিতে প্রীকাস্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট 

করিয়া আন্ঞ! করুন্। 

বাবান্দী। শুদ্ধ ভক্তির একাস্তিক তাব পূর্বমহাজনরূত পন্থা অবলস্বনেট 
লভা তয়। পন্থাস্তর স্থষ্ট্রি করিলে বস্তৃঠ: তাহ! পাওয়! যায় না। এই জন্য 

দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রতি অর্বাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে ন! পারিয়। 

কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সঠিত কেন মায়াবাদমিশ্র কেহ নাস্তিকত! মিশ্র 

এক এক প্রকার কদর্য গম্থ! প্রদর্শন পূর্বক তাহাতেই প্রকাস্তিকী হরিভক্কি 

কল্পন! মাত্র করেন, তাত! বস্ততঃ হরিভক্কি নয়;-_ কিন্তু উৎপাত বিশেষ । 

রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-শ্বতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদ বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল 

ব্রজজনাহ্থগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্ত বিধিমার্গের অধিকারীদিগকে খব-প্রহলাদ- 

নারদ-ব্যাস-গুক শ্রভৃতি পুর্বমহাজন নির্দি্ একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পঙ্থ! অবশ্য 

অবলম্বন করিতে হইবে। অত এব সাধুবম্ানুবর্তৃন ব্যতীত বৈধ ভক্তপিগের কোন 
উপায় নাই । 

বিজয়। [৫] সন্ধপ্থ জিজ্ঞাস! কিরূপ? 

বাবাজী । স্দ্বন্ম বুঝিবার জন্য ধাহাদের নির্ববদ্ধিনী মতি তীহার্দের অতি 

শীঘ্ব সর্বার্থ দিদ্ধ হয় | নির্বন্িলী মতির অর্থ এই, বিশেষ আগ্রহ সহকারে 

সাধুদিগের ধন জানিবার জন্ত জিজ্ঞাস করা । 

বিজয় । [ ৬] শ্রাকুষ্ণউদ্দেশে ভোগাদি পরিত্যাগ কিরূপ? রঃ 

বাবাজী । আহার-বিহারাদি দ্বারা সুখভোগের নাম ভোগ। সেই সমস্ত 

ভোগ অনেক স্থলে ভজন বিরোধী | কুষ্ণচভজনোদেশে তাহা পরিত্যাগ 

করিলে ভজন সুলভ হয় । ভোগাসন্ত পুরুষের, আসবাদক্ত ব্যক্তির হ্যায় 

ভোগলিগ্স! প্রবল হইয়। গুদ্ধভজন করিতে দেয় না। অতএব ভগবৎ প্রসাদ 

মাত্র সেবন ও সেবোপযোগী শরীর সংরক্ষণ এবং হরিবাসক্াদিতে সমস্ত 

ভোগ ত্যাগ এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্তব্য। 

বিজক্ব। [৭] ছ্বারক! প্রভৃতি ধাম ও গঙ্গার নিকট বাদ কিরূপ? 
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বাবাজী । মে স্তানে ভগবানের জন্মলীলান্দ হইয়াছে, সেই স্থানে শ্রবং 

গঙগাদি পুণা নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তিনিষ্টা জন্মে । 

বিজয় শ্রীনবঙ্গীপে নিবাল কেবণ গঙ্গার সান্সিধা জন্ত পবিত্র না আর কিছু 

আছে? 

বাবাজী । আহা ! শ্রীনবন্থীপের ষোলক্লোশের মধ্যে যেখানেই বাল করা 

মার তাহাতে শ্রীব্ুন্দাবন বাস ভয় ;-বিশেষহঃ শ্রীমায়াপুরে । অযোধ্যা, মথুরা, 

মায়, কাণী, কাঞ্চি, অবন্থী ও প্রারাবভী এই সাতটা মোক্ষদায়িক! পুরীর মধ্যে 

এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীথ। বিশ্েঠঃ শ্রীমহা গ্রভ শ্বীয় শ্বেতদ্ধীপকে এই- 

স্থানে প্রকটকালে অবতীর্ণ করিয়াছেন । শ্রিমচাপ্রভুর চতথ শতাবীর পারে 

জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা! এই শ্বেতদ্বীপ চীর্থ সকলের প্রধান ভষ্টবে। এন্থলে 

বাস কারলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্কি লাভ তয়। শ্রীপ্রাবাগানন্দ সরশ্বতী 

এই ধামক বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বপিয়াও কোন বিষয়ে ইচার মাহাত্বয অধিক 

করিয়। বর্ণন করিরাছেন। 

বিজয় । [৮1 ধাবদর্থানুবহিত। কিরূপ? 

বাবাজী | নারদীয় পুবাণে লিখিত আছে 3-- 

যাবা সৎ শ্বনিব্বাহঃ স্থীকৃরষ্যাত্তাবদথবিদ্ | 
আধিক্য নানতায়াং চ চ্যবতে পরমাথতঃ ॥ 

বৈধী-তক্কির অধিকারী সংসারে ধর্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসন্মত সহুপায় 

দ্বার। অথোপাঞর্জন করতঃ ম্বনিববাহ করিবেন। আব্যকমত শ্বীকার করিলে 

তাহার মঙ্গল হয়। অধিক গ্রহণ করিবার লালসা করিলে আসংক্তবক্রমে ভজন 

থর্ব হয় | গ্মবশ্ক্ষের নুন ন্পীকংর করিলে অভাব ক্রমেও সেই দোষ 

আপিয়া উপস্থিত তয়। সুতরাং দে পর্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয় 

সেঁ পর্যান্ত যাবদানুবন্তী শ্ইয়! পশ্মজীবনে পশন্গতক্ক্ির অনুশীলন করিবে। 

বিজয়। (৯) হরিবানর সম্মান কিনপ? 

বাবাজী । শ্দ্ধ/ একাদশীর নাম হরিবাসর। বিদ্ধা একাদশী পরিতাজ্য | 

মথাদ্বাদশী উপস্থত হইলে একাদণী পরিত্যাগ করিয়া মস্থাত্বাদশী করিবে। 

পৃর্্বদিবপে রঙ্গ5পর্য ; ভরিবাদব [দবদে নিবধু উপনাস ও রাত্রি জাগরণের সহিত 

নিরন্তর ভজন ও পরদিবনে ব্রল্মচর্যয ও উপধুক্ক সময়ে পারণ ইহাই হরিখাসরের 
সম্মান । মহাপ্রসাদ পারভ্যাগ বাতীও নিরম্ু উপবাস হয় না । অশক্ত স্থগে 
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পভিনিধি ও অগগুকলের বাবন্তা। প্নক্কং ভবিষ্যান্ প্রভাতি চনে অন্কল্পের 
ক্রম আছে। 

বিজয়। [১০ ]ধাত্রী অশ্বখাদির গৌরধ কফিবপ % 
বাবাজী | স্কান্দে লিখিত আছে, 

অশ্বথ তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিশূর-বৈষ্ণবাঃ | 

পৃজিতাঃ প্রণত! প্যাঠাঃ ক্ষপয়স্থি নৃণামঘং ॥ 

বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত ভইয়! জীবন যাত্রা! নির্বাহে প- 
(ষাগী 'অস্বথাদি ছায়াবুক্ষ, ধাত্রীতাদি ফপরুক্ষ, তূলসীভজন বুক্ষ, গে! জগদ্ুপ- 
কারী পণ্ত, ব্রাহ্মণ অথাৎ ধম্ম শিক্ষক ও সমাজ রক্ষক এবং ভক্ত বৈষ্বদিগের 

পূজা, প্রণাম, ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কাধ্য দ্বার তিনি সংসার 
ধ্রক্ষণ করিবেন । 

বিজয়। [ ১১ ] কৃষ্ণ বহিল্মুখের সঙ্গন্যাগ কিবপ ? 

বাবাজী । ভাব উদয় হইলে ভক্তি গাঢ ভয়। বে পর্যন্ত ভাব উদয় হয় 

নাই গে পদ্যস্ত ভকক্তর বিরোধী সঙ্গ পরিষ্যাগ কর! আবশ্তটক। সঙ্গ শবে আসঙ্জি ; 

কায্যগঁতকে অন্তান্ত বাক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাঙাফে সঙ্গ বলে না। 

অন্ের সপ্নিকর্ষে স্পৃত! জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বঙ্জনীয়। 
তাবোদয়ে বহিম্ুখ সঙ্গম্পৃ) কখনই জন্মে না । বৈধীতুক্তি অধিকারীর পক্ষে 
(সপ সঙ্গ যত্রপূর্বক বঙ্জন কর! চাই | বুক্ষলত! যেকপ মন্দ বাধুতে ও বিশেষ 
উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণ বিমুখ সঙ্গ ক্রমে সেইবপ ভক্তিলতা শুক হইয়। পড়ে। 

বিজয় । কৃষ্ণ বিমুখ কাহারা? 

বাবাজী । কুঞ্জ ভক্তিশৃন্ত ব্যক্তি, বিষয় ও স্ত্রী সঙ্গী র্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোক 
সঙ্গে আসফ্তি মাাদেব, মায়াবাদ ও নান্তিক্য দোসে দূষিত হাদয় এবং কর্মরজড, এই , 
চারি প্রকার বাক্তি কৃষ্ণ বিমুখ | ইঞাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। 

বিজয় [ ১২] শিষ্যাদির অন্রবন্ধ পরিত্যাগ কিৰপ 

বাবাজী । অর্থলোভে বধ শিষ্য সংগ্র একটা প্রধান দোয। বভুশিষ্য 
সংগ্রহ করিতে গেলে অজাওশ্ন্ধ ব্যক্তিকে শিষা করিতে হয়, তাহাতে একটী 

মপপাঁধ হইয়। উঠে। জাতত্রদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কে শিস্য হইবার সোগ্য 

»ন না। 
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বাবাজী । সংক্ষেখে জীবন নির্বাহ করিয়া ভগবভ্ঞন্ধন করিবে। বুহৎ বাপার 

আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় ষে তঙ্গনে আর মন যায়না । 

বিজয় । [| ১৪] বনুগ্রস্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ কিরূপ ? 

বাবাজী । শাহ সমুদ্র বিশেষ । যে বিষয়ে শিক্ষা! করিতে হইবে, সে 

বিষয়ের গ্রন্থগুপি আদ্যোপান্ত বিচার পুর্বক পাঠ করা! ভাল। বহু গ্রন্থের একটু 

একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই বুুৎপন্ন হওয়া যায় না | বিশেষতঃ ভক্তি- 

শাস্ত্রের গ্রন্থগুপি বিশেষ যত্ব স্ককারে সম্পূণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ তত্রধুদ্ধি 

উদর হয় না। আধার গ্রণ্থের সরল অর্থ করাই ভাল; অর্থবাদদ করিতে গেলে 

বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। 

খিজয়। [১৫] বাধাষে অকার্পণা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । শরীর যাত। নিব্বাহের জন্য ভক্ষ্যাচ্ছাদনোপযোগা দ্রব্যের আব- 

হাক। দ্রব্য না পাইপে কঈ,-- পাইয়া বিন হইলেও কষ্ট। একপ কষ্ট উপ- 

স্থিত হইলে ভক্তুজগন ব্যাকুলচিত্ত না তইয়! মনে মনে ভিকে স্মরণ করিবেন । 

বিজয়। [১৬] কিরপে শোকাদির বশখণ্ডী না হইয়া থাক! যায়? 

বাধাজী। শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মাত্দর্ধ্য উত্যাদি দ্বাপ! যে ঠচিও 

আব্রশন্ত থাকে, সেই চিত্তে কিবপে শ্রীকঞ্জের স্মৃতি হষ্টতে পারে? সাধকের 

আঝ্মীয়-বিচ্ছে্, কামনা-বিরোধ, প্ররভতি কারণ হহতে শোক-মোহ ইত্যাদি 

উদয় হইতে পারে, কিন্ত দেই শোক মোহ ইত্যাদি ছার! অবশ হইয়া পড়া তাল 

নয়। পুত্রবিয়োগাদি উপস্থিত হস্ইয়াছে, শোক অবশ্য হইবে । হরিচিন্তা দ্বার! 

তাহাকে শ্ীদ্ব দুর কর! প্রয়োজন । এইপপে চিওকে হরিপাদপন্ধে স্তির করিতে 

অত্যান করা উচিত । 

বিজয় [১৭] অগ্ঠ দেবতাকে অবজ্ঞ! না করা উচিত এই বাক্য ঘর! 

সেই সেই অন্ত দেবতার পুঞ্জ। কর! উচিত ইহাই কি পিশ্ধাস্ত ? 

বাবাজী । কৃষ্ে অনগ্ত' ভক্তির প্রয়োজন |. কুষ্ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে অন্ত 

দেবতার পুজ। করিবে না। কিন্তু, অপর লোকে অন্ঠ দেবতার পুজা করিতেছে 

দেখিয়৷ সেই সেট দেবতার প্রাত অবজ্ঞা! করিবেনা। সকল দেবতাকে সম্মান 

পূর্বক তাঙাদের উপান্তয একমাত্র শ্রীকঞ্ণকে সর্বদা স্মরণ করিবে। যতদিন 

জীবচিত্ত নিগুণ না হয় ততদিন অনন্ত ৬ষ্ি উদয় হয় না। বাহাদের চিও সং 

রঙ্গ তম গুণের বশীড৮, তাহারা সমখীণ দেবতার পুজ! স্থুতরাং করিয়। থাকেন। 

দেই দে দেবতাব নিক্। করায় ধাহাদের পঙ্ছে আধবার। অতএব স্টাহাদের 
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উপান্ত ব্যাপারে ফোন একার অসম্মান গ্রদশন করিবে না। সেই সেই দেবতার 
ফ্লপায় ক্রমোন্লতি অবলম্বনে তাহাদের চিন্ত কেন সময়ে নিগুণ হইবে। 

বিজয়) (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না করা কিরূপ ? 
বারাভ্ী। অন্য জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট ভষ্য়। যিনি অন্ত জীবের উত্েগ 

দানে বিরত থাকেন, তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সন্তষ্ট হন। দয়াই বৈষধের 
গ্রধান ধঙ্ম | 

বিজয়,। , (১৯) সেবা ও নামাপরাধের বজ্জন কিরূপ? 

বাবাজী । অর্চন ধ্রিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণ ভক্তি বিয়ে জ্ামাপরাধ 
বিশেষৰপে ব্রনীয়। যানাবোহথে, পাক! গ্রহণে, ভগবন্মন্দিরাদি প্রবেশ প্রভ়তি 
খত্শটী মেবাপরাধ। সাধুনিন্দ। প্রভৃতি দশটা নামাপরাধ অনশ্ঠ বঙ্জন করিবে। 

বিজয় । (২০ )রুসঃ ও বৈষ্বের নিন) শ্রবণ করিয়। সহা করিবে না একট 

উপদেশ দ্বারা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে ? 

বাখাজী। যাভারা রুষ্চ ও বৈষ্ণবের নিন্দা! করে তাঙ্কারা রুষ্ণ বিমুখ । কোন 

উপরোঁধে তাত। সন্থ ন| করিয়! তাহাদের সঙ্গ দুরে বর্জীন করিবে। 

বিজয়। প্রথম বিংশভি অঙ্গের সঠিত অগ্ অঙ্গের কি সম্বন্ধ? 

বাবাজি । ভাার পর যে ৪৪টা অঙ্গ বণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই এই বিংশতি 

অঙ্গের অন্তভূ৩। বিশ্ততবূপে বুঝিবার জন্ত সে লকলকে পৃথক অঙ্গ বলিয়! 
লিখিত হইয়াছে । বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ হইতে প্রিয়ণস্ক শ্রীরষ্ণকে সমর্গণ পধ্যপ্ত 

ত্রিশটা অঙ্গ, অচ্চন মার্গের অন্তভূতি (২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকন্টি তুলসী মালা ও 
দেহে দ্বাদশ তিপক খারণ করিবেন। ইউচ্ঠারই নাম বৈষ্ণঞবচিহ্ন ধারণ। [২২] 

হবে কৃষ্ণাদি নাম অপবা। পঞ্চতত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনৈর গ্বার!উত্তমাঙ্গে ধারণ 

করার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ। [২৩] “ত্বয়োপযুক্তঃ শ্রগগন্ধ বাসোহলঙ্কারই 

চচ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনে। দালাস্তথ মায়াং জয়েমহি |” এই ভাগবত শ্লোকে, 

শ্রীউদ্ধব বচনে নির্দদালা ধারণের প্রক্রিয়া আছে [২৪] কৃষ্টাগ্রে নৃত্য, [ ২৫] 

দণ্ডবন্নঙি [ ২৬] অভ্যুত্থান অর্থাৎ শ্রীগ্রতিমার আগমন দৃষ্টে উত্িক়! দ্ায়মান 
হওয়া, (২৭) অনুত্রজ্গা। অথাৎ শ্রীমৃত্তির পশ্চাৎ গমন (২৮) কৃষ্ণ মন্দিরে গমন (২৯) 

পরিক্রম। অর্থাৎ স্্ীমুষ্ঠিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩৭) অচ্চন অর্থাৎ 

উপচার দ্বার! প্রীমুত্তির পুজ | করণ, এই কয়েকটী অঙ্গের পুথক্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই 

(৩১) পরিচর্যা ভু সেবোপকরণাদি পরিশ্রিয়া। তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবা দিত্াঠ্ৈ 

রূপাসনা।” এই শ্লোকে পরিচধ্যার ব্যাখ্য। হইয়াছে। [৩২] গান, [৩০৩] সঙ্গীর, 
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[৩৪ ] জপ, | ৩৫ ] বিশুপ্ঠি অর্থাৎ দৈগিঘোষক বাঁকা প্রয়োগ, [৩৬] স্তৎ পাঠ, 
| ৩৭ ] নৈবেদ্যান্বাদন, [ ৩৮ ] পাদ্যের আম্বাদন অর্থাৎ চরণামুত ধারণ [৩৯ | 

ধুপমাপ্যাদির সৌরভগ্রভণ, [৪০] শ্রীমুত্তি স্পর্শন, | ৪৯] শ্রীমূত্তি নিরীক্ষণ, 
| ৪২] আ'রাত্রিকোতৎ্সবাদি [ ৪৩ ] কৃষ্ণ নাম চারত গুণাদি শ্রবণ, [৪8৪]]. 

কষ, কৃপা দর্শন, [৪৫] স্মরণ, [ ৪৬] ধ্যান, এই কএকটী অঙ্গ ম্পষ্ট। 
| ৪৭ | কর্মার্পণ ও কৈষধপ্য এই ভু প্রকার দন্ত [৪৮] বিশ্বাস ও মিজরনুস্তি 
এই দুই প্রকার সখা । [৪৯] আত্মনিবেদন শঙের অর্থ এই যে, আত্মশব্দ 

দেহী নিষ্ঠ অহংতা ও দেহনিষ্ঠ মমতা এই ভুইটা কষে নিব্দেন কবিবে। 

বিজয় | দেভী-নিষ্ঠ অহংতা ও দেহনিষ্ঠ মমতা! এই ভরষ্টটি আরও স্পট 

করির! ব্যাথা! করুন্। ৰ 
বাবাজী । দেছের মধ্যে ষেজীব আছেন তিনি দেহী ও অন্ং পদবাচ্য। 

তাঙাকে অবলম্বন করিয়। যে, আমি বুদি। তাহাই দেহাখনিষ্ট অহংতা। দেছেতে 

যে আমার বলিয়া বুদ্ধি তাহাই দেহশিষ্ঠ মমতা । এই ছুইটী শ্রীকৃষ্ণকে 

নিবেদন করিবে। দেশী অর্থাৎ দে্গীগত আমি ও দেহগত আমার এই বু 

পরিত্যাগ পুব্ক, আমি কৃষ্প্রসাদতোজী কুষ্খদাস এই দেহ কৃষেের দাস্য 

উপযোগী যন্ত্র বিশেষ এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীর যাত্রানির্বাহু করার নাম 
আত্মনিবেদন। 

খিজয়। প্রিয়নস্ত কিরূপে কুষ্চকে সমর্পণ করিতে ভয়? 
বাবাজী (৫০) জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে তাহাই কৃষ্ণ সম্বন্বী করিয়! 

্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ | 

বিজয়। (৫১) কুষ্ঠোদ্দেশে অখিল চেষ্টা কিরূপে করিতে ভয়? 

বাধাজী। লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকার ক্রিয়। আছে, সে সমস্ত 

ক্রিয়াকে হরিসেবান্ুকূল করিলে, কৃষ্ণের জন্ত অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে। 
খিজ্গয়। (৫২) সর্বভাবে শরণাপত্তি কিন্ূপ ? 

বাবাজী । হে ভগবন্! “আমি ভোমার” প্রন্ধপ মনোবাক্যের দ্বারা বল! 
এবং "হে ভগবন্ আমি তোমাতে প্রপর হইলাম” এইন্নপ. ভাবকে শরণাপত্তি 
বলে। 

বিজন্প। (৫৩) তুলসী সেবন কিরূপ? 

বাবান্ধী। তুলসী সেব! বয় প্রকার । তুলসী দর্শন, তুলসী ম্পর্শন। তুলসী 

ধ্যান, তুলসী কীর্ডন, তুলসী নমস্কার, তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলনী রোপণ, তুলসী 

মেবন ও তুলসীকে নিত্/পুজন এই নয় প্রকার ইরিসেবার উদ্দেশে তুলসীমাহাগ্ম্য। 
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বিজয় । শাস্ত্র সান কিৰপ? 

বাবাজী । ভগবছক্তি প্রতিপাদক শান্তর শান্ত। তমধ্যে প্রীমভাগবত 

সব্বোপরি। যেছে্তু ইনি সর্ধ বেদাস্তসার। ইহার রসামৃত্-তৃপ্তপুরুষের অন্ত 

কোন শান্ত্রে রতি হয় ন!। 

বিজয় । (৫৫) হরিজন্স্তান মখুরার কিরূপ মাহাত্মা ? 
বাবাজী । মথুর। নিযয় বণ, স্মরণ, কাত্তণ, ত্র গমন বাসনা ও তীর্থ 

দশন, ম্পশন, তথায় বাস ও তাহার সেব। এই সকল ক্রিয়া! দ্বারা অভীষ্ট 

পাভ ভয়। শ্রীমায়াপুরও তদ্রপ জানিবে। 

বিজয় (৫১) বৈষ্ঝব সেনা কিনধপ? 

বাবাজী । বৈষ্ণব ভগবানের অতাস্ত প্রিয় । খৈষ্চবসেব| করিলে ভগবানে 

শক্তি হয়। শাস্ত্রে কথিশ »ইয়াছে, সব্বদেখ আরাধন অপেক্ষা বিষুর আরাধন 

শ্রেষ্ঠ । তাহার আরাধন। অপেক্ষা ও তাহার দাস টৈষ্বের সনর্চন সমধিক | 

বিজয় (৫৭ ) যথ| বৈভব মহোত্নবাকন্ধপে করা যায় ? 

বাবাজী । শরিগৃহে যথালাধা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া! ভগবৎসেব! পূর্বক 

শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবার নাম মহোৎসব । ইভ! অপেক্ষা শ্রেষ্ট উৎদব মার জ']তে নাই। 

বিজয়। [৫৮ কান্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়? 

বাবাজী । কান্তিকমাসের নাম উঞ্জী। সেই মাসে নিয্নমিতরূপে শ্রবণ 

কীনাদি অঙ্গের দ্বার! শ্রীরামোদরের সেবা করার নাম উষ্জাদর। 

বিজয় [ ৪৯] জন্মদ্দিন যাত্রা! কিরূপে পালনীয়? 

বাবাজী । যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম সেই ভাদ্র কৃষ্ণাষ্মী ও ফাল্গুনী পৌণৃ- 
যালীতে যথাযথ উৎসব করার নাম শ্রীজন্মষাত্র। | প্রপন্পদিগের ইছ! পালনীয়। 

বিজয় । ( ৬০) শ্রদ্ধাপুর্ধবক শ্রমুর্তির পরিচর্ধ্য| কিরূপ? 

বাধাজী। শ্্রীমূর্তির পরিচর্যা! কাধ্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্ব! হৃদয়ে রাখা! 
আবগ্তক। বধিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল ন! দিয়, 
ভক্তরূপ মহাফপ পধ্যন্ত দান করেন। 

বিজয় । (৬১) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতাথ আশ্বাদন করিতে 

হয়, ভাহ! বলুন ? 

বাবাজী । নিগম করপতরুর সুমিষ্ট রসই জ্ীতাগবত। রূস বহিম্মু্থ ব্যক্তির 

সহিত ইহার আস্বাদনে ইহার রসোদয় হয় ন1| বরং অপরাধ হয়! যাহার! 

শ্রভাগব্ত রসক্ত অর্থাৎ শুদ্ধভ(ক্তর অধিকারী হুইক্স। কৃষ্ণলীলারসের পিপান্থ 
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সাঙ্জাদের সঞ্চিত বসিয়া শ্রাভাগবত শ্লোক পাঠ পূর্বক রসান্বাদন করিবে। 

সাধারণ সভায় শ্রীহাগবতের পাঠ বা! শ্রবণ করিলে গুদ! ভক্তির কার্ধয হয় ন।। 
বিস্লম্ন ( ৩২) স্বজাতীয়াশয় নিগ্চতক্তসঙ্গ কিরূপ হয়? 

বাবাজী । শক্তসঙ্গের নাম করিয়া অতস্ত সঙ্গ কগিলে তক্তির উন্নতি হয় 

না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতঙ্গীলায় সেব! প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাদন।। সেই 

জাতীয় বাসনা যে সকল লোকের আছে, তাহার্দিগকে ভক্ত বলা বায়। তন্মধ্যে 

যাহারা আম! হইতে শ্রেষ্ঠভক্ত তাহাদের সঙ্গ করিলে আমাদের ভক্ত[ন্নতি হয়। 

নতুবা ভক্তি স্তপ্িত হইয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ কর! বায তাহাঝ স্তায় 

হইয়। পড়ে। শান্ত লিখিয়াছেন ১--- 

য্ত বৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্তাৎ স তদ্গুণঃ। 

ন্বকুলদ্ধযৈ ততো! ধীমান্ শ্বযৃখ্যানেৰ সংশ্রয়েৎ ॥ 

বিজয়। (৬৩ ) নাম সঙ্গীর্তন কিরূপ? 

বাবাজী । নাম অপ্রাকৃত চৈতন্য রস। তাহাতে জডগন্ধ নাই। ভক্ত 

জীস্বর সেবাম্পৃহা হইতে তক্তি-শোধিত জিহ্বাদিতে নাম শ্বয়ং প্ধুহি লাভ করেন। 
নাম ইন্দ্রিয় গ্রাহা নছে। এইরূপ নাম সর্বদ। গ্বয়ং ও পরের সভিত মিলিত 

হইয়। সন্কীর্ভন করিবে। 

বিজয় । (৬৪) মথুরা। অর্থাৎ জন্পস্থানে অবস্থিতি সন্বদ্ধে আমারা আপনার 

কৃপায় বুঝিয়া ছ। এখন হার সার বলুন ॥ 

বাবাজী । বেষোক্ত পাঁচটা অঙ্গ সর্বোপরি। ইহাতে অপরাধ শুন ভইয়! 

ল্পমাত্র সম্বপ্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইনাদের অদ্ভূত বীধ্যঞ্রমে ভাব অবস্থা 
উদয় হয়। 

বিজয় । এই সমস্ত সাধন সম্থদ্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহ! আজ। 

, করুন্? " 
বাবাজী। এই সকল ভক্তাঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত 

আছে। তাহ! কেখল বহিম্ম, জনের প্রবৃত্তি জন্মাবার জন্ত। কৃষ্ণরতিই এই 
সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তি বিজ্ঞদিগের সকল কার্যের ভক্তাঙ্গত্বই সম্মত, 

কন্মাঙ্ত্ব পরিতাজ্য। জ্ঞান বৈরাগ্য ত্বারা কাহারও ভক্তি মন্দির প্রবেশের 

ঈষদুপযোগিতা হয়, তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগা ভক্তির অঙ্গ মধ্যে £পরিগণিত নয় 

যেছেতু, তাহার! চিত্তের কাঠিগ্ঠ উৎপত্তি করে) ভক্তি সুকুমার শ্বভাবা। অত এব 

ভক্তি ছইতে থে জান ও বৈরাগা উপস্থিত হয় তাহাই শ্বীকৃত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
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ভক্তির হেতু হইতে পারে না । জ্ঞান ও বৈরাগা যাহ দিতে পারে না, ভক্তি 

ঘার] তাছ! অনারাসে লব্ধ হয়। সাধন ভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন 

করেন ষে অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয় ঝাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই 

প্রয়োঙ্ধন | ফন্তু বৈরাগ্য পরিত্যজা। সকল বিষয়ই কৃষ্ণ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া 

অনাসস্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্ত-বৈরাগা । হরি সন্বস্কী 

বস্ব সকলকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মুক্তি লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফন্তু বৈরাগা। 

অতএব আধাত্মিক জান ও ফন্ত বৈরাগ্য পরিত্যাগ কর! উচিত | ধন শিষ্যা্দির 

উদ্দেশে যে ভক্তি প্রদশিত হয় তাহা শুদ্ধ ভক্তি হইতে সুদুরবস্তী, অতএব তাহা 
তক্তির অঙ্গ নহে । বিবেকাদ গুগগণ ভক্ত্যধিকারার বিশেষণ, অশএব তাহার! 

তক্তিব অঙ্গ নয় । যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রহথতি কষ্চোনুখী পুরুষের স্বয়ং আসর! 
উপস্থিত হয়। তাহারা তক্তির অঙ্গ নয়। অস্তঃশুদ্ধি, বাহঃশুদ্ধি, তপ শান্তাপ্দি 

যে গুণ সকল তাহ! কুষ্ণভক্ততে স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্ব করিয়! সংগ্রহ করিতে হয় 

না। ভাক্তর যে সফল অঙ্গ কথিত হইল তাহার মুখা একাঙ্গ সাধনে বা অনেকাঙ্গ 

সাঁধনে নিষ্ঠ। থাকিলে সিদ্ধি লান্ত ২য়। আমি বৈধী-সাধন-ভক্তির সমস্ত কথাই 

ক্ষেপে বলিলাম । তোমরা হৃদয়ে ভাবনাপুর্বক ভালরূপে বুঝিয়! পইবে এবং 

সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে । 

ব্র্জনাথ ও বিজয়কুমার এতাব্দ্ উপদেশ শ্রবণপুব্বক সাষ্টাঙ্গে গুক্পাদপঞ্সে 
পভিয়। জানাইপলেন। প্রো ! আপনি কুপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন্। 

আমরা অভিমান গর্ভে পড়িয়৷ ভাবুডূখু খাইতোছ। বাবাদ্দী বণিলেন, কৃষ্ণ অবশ্যই 
তোমাদিগকে কপা করিবেন। রাত্র অধিক হইল, মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে 

প্রস্থান করিলেন । 
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নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয় বিচার--রাগান্ুগ লাধনভক্তি | 

বিজয় কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চথ্য ভাব উদয় হইল। 

উভয়ই এক মনেস্থির কারলেন, যে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

করা আবশ্তুক । বিজয় কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা! লাভ করিয়া" 

ছিলেন। ব্রক্গনাথের গ্াসবত্রী পীক্গার পর অগ্ত কোন মন্ত্রদীক্ষ। হয় নাই। 
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বাবাজী মহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন, যে অবৈষণব গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ 

করিতে করিতে জীব নরক গমন করে। বিবেক ভইলে পুনরায় সমাক বিধি 

অগ্সারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর! উচিত । বিশেষতঃ সিদ্ধভক্কের 

শিষ্যত| পাভ করিলে অতিশীদ্ব মন্ত্র সিদ্ধি হয়। এই বিবেচনাক্ন উভয়েই স্থির 

করিলেন যে, কলা প্রাতে শীমারা পুরে গঙ্গাঙ্গান করতঃ পরমারাধ্য বাবাজী 

মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিব | এট বিষয় মনে মনে করিয়! উভয়ে পরদিন 

প্রাতে গঙ্গান্নান সমাপ্তি করতঃ পুর্বোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্বক শ্রীল বঘুনাণ 

দাস বাবাজী মহাশয়ের চরণে গিয়! সাষ্টাঙ্গ দওবৎ প্রণাম ধরিণেন। বাধাজী 

মহাশয় সিছধবৈষ্ণব ; তাভাদের মনের কথ! জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

অগ্ত প্রাতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ ? উত্চয়ে বলিলেন, প্রভো। আমাদিগকে 

দীন অকিঞ্চন জানিয়া কুপা করুন। বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে পৃথক পৃথক 

করিয়। কুটীরে লইয়া! প্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে 

করিতে উঠুয়ে মহাপ্রেমে মন্ত হইয়া “জয় গৌরাঙ্গ'” বলিয়া নৃত্য করিতে 

লাগিলেন। তাহাদের গলদেশে তুলসীমাল! ও সুন্দর যজ্ঞোপবীত, দ্বাদশতিলক, 

উজ্দবল মুখশ্রী, কিছু ক্ছুসাত্বিক বিকার, চক্ষে দর দর অশ্রু দেখিয়া বাধাজী 

মহাশয় তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, আজ তোমরা আমাকে পবিত্র 

করিলে। তাহার! বারম্বার বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি আম্বাদন পূর্বক মত্তকে 

ধারণ করিতে লাগিলেন । ব্রজনাঁথ বাটা হইতে আপিবার পুর্বে ই/মনুষ্ঠা প্রভুর 

ভোগ সামগ্রী আনিবার যে ব্বস্থ। করিয়। আসিয়াছিলেন, তনুসারে তাহার 

গৃহভৃতাত্ঘয় অনেক মুখাগ্া দ্রব্যাদি আনিয়। উপস্থিত করিল। বিজয় কুমার ও 

ব্রজনাথ করযোড় পুর্বক বৈষ্কবর্দিগকে জানাইলেন যে তাহাদের আনীত ভোগ 

দ্রব্য সকল মঙাপ্রভুকে নিবেদন করুণ। শ্রীবাস অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় 

,পুজারী দ্বারা ভোগ পাক কগাইয়! শ্রীপঞ্চ তকে সমর্পণ করিলেন । 

শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল। বৈষ্ণবগণ করতাল মুদ লইয়! উক্টমহাগ্রভূর 

সম্মখে ভোগারত্রিক গান করিতে লাগিলেন । অনেক বৈষ্ঃবগ্রণ ক্রমশঃ আদিরা 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মহাসমারোনে ভোগ হইয়া গেল। নাট- 

মন্দিরে বৈষ্বদিগের প্রসা« পাইবার স্থান হইল। “ভরেরম” এই শব উচ্চৈংন্বরে 

পঠিত হইল । সমধ্ত বৈষ্ণব আপন আপন জলপাত্র লয়! একাদ্রিত হইলেন । 

প্রসাদ সেবার কবিতা! সকল পাঠ হইতে পাগিপ। বৈষ্ণবগণ দেবায় খঁসগেন। 

প্রজনাথ ন লিদয়কুমার পরে 'আপরান পাইন মনে করিজা বপিচ্ে চান না। প্রধান 
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প্রধান বাবাজীগণ তাহাদিগকে বলপুর্বক বসাইয়া দিয়া বলিলেন, যে, তোমর! 

গৃহস্থ বৈষ্কব; তোমাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারিলে ধন্ট হই। 
বিজয় কুমার ও ব্রজনাথ বলিলেন, আপনারা ম্তান্ত, ত্যাগী বৈষ্ণব । আপনাদের 

. অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য । আপনাদের সঙ্গে বসিলে আমাদের 
অপরাধ হয়। বৈষ্ঞবগণ বলিলেন বৈষ্ণবন্তায় গৃহস্থ ও গৃছত্যাগী কোন ভেদ 

নাই | কেবল ভক্কির পরিমাণ অনুসারে বৈষ্ঞবের তারতমা । এরূপ কথাবার্তার 
সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন। গুরুদেবের প্রলাদ লাভ করিবার আশায়, 
বিজয় ও ব্রজনাথ প্রসাদ কোলে করিয়! অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ 

গ্রমাদ পাইতে পাইতে তাহ! দেখিতে পাইয়ান্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন 
হে বৈষ্ণবপ্রবর ! আপনার শিষ্যপ্রয়কে কৃপা করুন্, নতুধা তাহারা প্রসাদসেব! 
করিতেছেন না। তচ্ঞবণে বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহার শিষ্যদ্ধয়ের তস্তে ভুক্ত 

প্রসাদ অর্পণ করিলে তাহার! পরমাথ জ্ঞানে তাহা! প্রাপ্ত ভইলেন। “ই্ীগুরবে 

নম$৮” বলিয়। তাহার! প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধো “সাধু সাবধান* 

ও প্রসাদমাহাজ্সয বচন সকল উচ্চারিত ভইতে লাগিল। আহা! তখন শ্রীবাসা- 

লনের নাট মন্দিরে কি শোভা উদয় ভইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন 

যেন শ্রীশচী, সীতা, মালিনী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রহ্ব সপরিকরে 

প্রসাদ পেবা করিতেছেন । ““মায়াপুরে নিত্যলীল! করে গৌররায় , সুকৃতির বলে 

কোন কোন ভক্ত দেখিবারে পায়।” এই শ্রীজগদানন্দকৃত গ্রেমবিবর্তের পদ্য 

বৈষ্বগণের ম্মরণপথে আসিল। যে পধ্যস্থ সেই লীলা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল 

সে পর্যাস্ত কস্তত তইয়! বৈষ্ুবগণের প্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, 

সেই লীলা অগ্রকট হইলে ভক্তগণ পরম্পরের মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন! তখন প্রসাদান্নের কি অপুব্ব আম্বাদন হইয়াছে তাহ] ব্যক্ত করা! 

যায় না। সকলেই বলিতে লাগিলেন এই তই ব্রাহ্মণবুমার মহাপ্রভর লিতাস্ক, 

কপাপাত্র। ইঙ্াদের' মহোতসবে গৌরলীলা পুনঃপ্রকট হইল। বজনাথ ও, 

বিজয়কুমার কাদিতে কাদিতে বলিলেন, আমরা দীন, অকিঞ্চন, কিছু্ট জানিনা) 

এ সমস্ত শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবরপায় আমরা দেখিতে পাইলাম। 

প্রপাদ-সেবাস্তে বৈষ্ধদিগের আন্ত পাইক়। বিজয় ও ব্রজনাথ গৃচে গমন 
কারিলেন। পেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাপানানস্তর গুর চরণে প্রণাম ও ভগধদ্দশন, 

তুলসী পরিক্রমণ ইত্যাদি দনিক নিয়ম করিয়া তাহার পালন করিতে লাগ” 

লেন। এইকপ প্রত্যৎই কিছু না!কডু শিক্ষা করেন। 51৫ দিবস পরে স্যার 
ত৩ 
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সময়ে উভয়ে ভীবাসঅঙগনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়া আরাতিক নাম সংস্ষীর্তনের 

পর বুদ্ধবাবাজী মহাশয়কে তীহার কুটারে বসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন) প্রাভে| আমরা 

বৈধীভক্তিমাধন ভালরূপে, আপনার কপার, জানিতে পারিয়াছি। এখন 

আমাদের প্রার্থনা, যে আপনি কপ করিয়। রাগাগুগাভক্তির বিষয়টা এই 

নরাধমদিগকে বুঝাইয়া দেন। বাবাজী আনন্দের সহিত বলিলেন শ্ীগৌরাঙ্গ 

তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তোমাদিগকে অদেয় কিছুই নাই, বিশেষ 

যত সহকারে শ্রবণ কর। আমি রাগানুগাভক্তি ব্যাথ্য। কগিতেছি। 

ধাহাকে সেই পরাৎপর প্রভূ যবন সঙ্গ ভইতে উদ্ধার করিয়। প্রয়্াগক্ষেত্রে 

রসতত্ব শিক্ষ! দিয়াছিলেন পেই শ্রীবপগোস্বামীর চরণে আমি বারবার প্রণাম করি। 

ধাহাকে সেই করুণাময় প্রভূ বিষয্বগর্তত হইতে উদ্ধার করিয়। শ্রম্বরূপগোস্বামীর হস্তে 

সমর্পণ করতঃ সব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রঙ্গরসভ্রমর ।গান্বামীরঘুনাথের 

চরণে আমি একান্ত শরণাপন্ন হইলাম। রাগান্থগাভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে 

প্রথমে রাগাক্মিকীভক্তিশ্বরূপ বর্ণন করিতে হয়। 

ব্র্বনাথ। বাগ কাহাকে বলে পুর্বে জানিতে ইচ্ছা করি? 
বাবাজী । বিষ্যীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয় 

প্রেমাকারে রাগ হয়। সৌন্দধ্যাদি দখনে যেপ্গপ চক্ষু আদির হইয়। থাকে । এস্কলে 

বিষয়ে রঞ্জকতা থাকে ও চিত্তে রাগ থাকে । সেই রাগের যখন শ্রীকুষ্চ একমাত্র 

বিষয় হন তখন তাহাকে রাগভক্তি বল! যায়। শ্রীবূপগোশ্বামী বলিয়াছেন যে 

উই বিষয়ে শ্বারসিকা পরমাখিষ্তাকেই রাগ বলা যায়। কৃষ্ণভক্তি যখন সেই 
রাগময়ী হন, সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকাতক্তি বলে। স্বল্লাঙ্শরে বলিতে গেলে 

রুষের প্রতি প্রেমময় তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকাভক্তি বল যাগ। যে ব্ক্তিতে এরূপ 

রাগ উদয় হয় নাঈ, তাহার পক্ষে শান্ত্রবিধিই ভক্কির প্রবর্তক । সন্ত্রম, ভয় ও 

শ্রদ্ধা ইহারা বৈধী-গুক্তিতে ক্রিয়া করে। কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্সিকাভক্কিতে 

ক্রিয়। করে। 

ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে? 

বাবাজী ৮ বৈধীশ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ৬ক্তির অধিকার উতপন্ন করে, লোতময়ী- 

শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকাভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবালীগণের নি- 

শিজ রসভেদে রাগাত্মিক1 নিষ্ঠা প্রবল। ব্রজবামীপিগের শ্রীকৃষ্ছে, যে ভাব তাক! 

লঙ্গায কমি যিনি সেই ভাব প্রাপ্তির জগ্ত পু হ্ন তিনিই রাগামুগাভক্তির 

কাধিকারী। 



একবিংশ অধ্যায় । ২৫৯ 

বজনাথ। এন্লে সেই লোছের লক্ষণ কি? 

বাবাজী । ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য শ্রবণ করিম তাহাতে প্রবেশ 

করিবার জন্ত বুদ্ধি মাহ! অপেক্ষা! করে তাহাই তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণ । বৈধভক্তা- 

ধিকাসী কুষ্ণকথ। শ্রথণ করিয়। বুদ্ধি, শান্ত্র ও ঘুক্তিকে অপেক্ষা করে। কিন্তু 

রাগানুগামার্গে শাস্ত্র ও যুক্তিকে বুদ্ধ অপেক্ষা করে না! কেবল সে ব্রজবাঁসীদিগের 
ভাবের প্রতি ষে লোভ তাভাকেই অপেক্ষা করে। 

ব্রজনাথ। রাগানুগাভক্তির প্রক্রিয়া ফি? 

বাবাজী । সাধক, ব্রজঙ্গনের মধ্যে ধাভার সেবা চেষ্টাতে ্াহার লোভ 
হইয়াছে তীস্থাকে সব্বদ। স্মরণ কর! এবং তাহার প্রিয় জ্ীকষ্ণচকে এবং তাহাদের 

পরম্পর লীলাকথায় রত হইয়া সশরীরে ব! মানসে পব্বদ| ব্রজে বাস করেন। সেই 

ভাব প্রাপ্ত হইবার লোগ্ে ব্রজজনের অন্গগত হইয়। সব্বদ1 ছুইগ্রকার সেবা করিয়! 

থাকেন, অথাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন ; অন্তরে দিদ্ধদেহছ অভিমানে সেব! 

বরেন। 

ব্রজ। বৈধীভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত রাগানুগাভাক্তির কি সম্বন্ধ ? 

বাবাজী । বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীগ্তনাদি যা! যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, সে 
লমন্তই রাগানুগাসাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্তমান থাকে । অন্তরে ব্রুজজনের 

অনুগত হইয়া যে সমন্ধে নিতাসেবার আম্বাদন করিতে থাকেন সেই সময়েই 

ধাহা-দেছে বৈধী-ভক্কির অঙ্গ সকল লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ। রাগান্থগাভক্তির মাহাত্ম্য কি? 

বাবাজী । বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাণ সেবা করিলে যে ফল ন1 হয়, রাগান্থগা- 

তক্কিতে শ্বল্পকালেই সেই ফল উদয় হয়। বৈধমার্গের তক্তি বিধি-লাপেক্ষ হওয়ায় 

দর্বলা। রাগান্মগাভক্কির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় শ্বভাবতঃ প্রবল । অতএব 

বজজনের আন্ুগত্যাভিমান লক্ষণ ভাব বিশেষের দ্বাপায় যে রাগ উাদত হয় তাক 

হইতে শ্রবণকীর্ডন-শ্মরণ-পাদ-সেবন-বন্দনাখ্ম-নিখেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্বদাই 
অবলম্িত হয়। যাহার হদ্নয় নিগু'ণ তাহারই ব্রজজনের আহন্থগত্যে কুচি জন্মে। 

অত এব রাগানুগ! ভক্তিতে লোভ বা! রুচি একমাত্র সম্বন্মপ্রবঞ্তক। রাগাত্মিক- 
ভক্তি যত প্রকার, রাগানুগাতক্তিও ততপ্রকার। 

ব্রনাথ। রাগাত্সিকাভক্তি কতপ্রকার? 

বাবাজী । রাগাত্মিকাভক্তি দুই প্রকার। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপ1। 

ব্রজনাথ। কামনীপা ও সধ্থন্ধককপা ভেদ ধলুন? 
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ববাশী। সপ্ুম ক্গ্ধে। লিখিত আছে,-- 

কামাদ্েষাভুয়াৎ ।মহাদযথ| ভক্তোখ্বরে মনঃ | 

আবেগ্ত তদঘং হিত্ব! ববস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ 

কামাদেগাপ্যে। ভয়াৎ কংসে ছ্বেষাৎ চৈগ্ঠাদয়ে! নৃপাঃ। , 

সন্বন্ধাৎ বৃষ্ঝয়ঃ নেহাত যুঝং ভক্ত] বয়ং বিভে। | 

হার তাৎপধ্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ক্রমে ঈশ্বরে মনকে 
ভক্ত্যাবেশ করিয়া! ভভ্ছ্ভাখগ 5 দোষ পরিতাগ পূর্বক অনেকেই ভগবাশ্ত লাভ 

করিয়াছেন । কামদ্বার গোপা সকল, ভয় দ্বারা কংস, দ্বেষ দ্ধারা শিশু পালার্দি 

নৃূপগণ, সম্বন্ধ খারা বুষিঃবংশীয় মহ্াত্মাগণ, ম্নেহ দ্বারা তোমরা পাগবা'দ এবং 

আমর! যে খ্াধগণ ভঞ্ঞি দ্বাধ তদ্গতি পাও করিতেছি । কাম, ভয়ঃ দ্বেষ, সম্বন্ধ, 

স্নেহ ও ভক্তি এই ছয়টীর মধ্যে আনুকূল্য ভাবের বিপরীত হওয়ায়, শুয় ও দ্েষ 
অনুকরণ যোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাব যুক্ত হওয়ায় বৈধভক্কির অনু- 

বর্তা; অপরাংশে প্রেমভাবধুক্ত হওয়ায় সাধনপব্বে তাহার উপযোগিত! নাই। 
অতএব, গ্গেহ রাগমার্গায় সাধনভক্তিতে স্থান পায় না। “ভক্ক্যা বয়ং” এই 
শনৌ বৈধীভরঞি বুঝিতে হইবে। ভক্তি শবে খযাদগের অবলান্বত কোন স্থলে 

বৈধভক্তি কোন স্থলে জ্ঞানমিশ্র। ভক্তি বুঝিতে হইবে । অনেকে তদগতি লাত 

করিয়াছেন এই বাক্য দ্বার কিরণ ও অবস্থলীয় ব্রন্ম ও রুষ্ণের একত! নিবন্ধন, 

জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রন্গে লয় প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণশত্রগণও ব্রন্গেণলর় প্রাপ্ত হয়। 

তন্মধ্যে] কেহ ঝেহ সারপ্যাভাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্গ সুখে মগ্ন থাকে। ব্রহ্মাগুপুরাণের 

মতে মায়! পারে সিদ্ধ লোক বাস করেন। সিদ্ধ লোক দুইপ্রকার। বাথ সিদ্ধ 

লোক ব্রহ্ম সুখে মগ্ন, হরিকর্তৃক বিনষ্ট অসুর সকলও সেই পিদ্ধ লৌকে বাম করে। 

ইহার মধ্যে কেহ ক্'5 রাগবন্ধ ক্রমে কৃষ্চ-পাদ-পঞ্ম ভজন করিয়। তাহার প্রি়জন-. 

রূপে গ্োমলাভ করেঠা। কিরণ ও শুধ্য একই বন্ত। সেইরূপ কৃষ্চকিরণ ত্রহ্ধ 
৮৩ প্র বন্ধ ভেদ নাই। তর্গতি শবে কৃষ্ণগতি। সাধুজ্য প্রাপজ্ঞানী ও 

, ভসুরগ্রণ সেই বস্তর কিরণাংশরূপ ব্রন্ধকে লাভ করে। প্রেম প্রাপ্ত ভক্তগণ 

সেই বস্তর সুল-হয্যরপ কৃষ্ের গরিচর্ধ্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি 

॥এই চারিটীকে পৃথক্ কারিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে অতএব রাগমার্গে 

কাম ও সুদ্ধ এই ছুইটা পৃথক্রূপে বলবান্। রাগমমীতক্তি কামরূপা ও সঙ্ন্ধরূপ|। 

বরঙ্গনাধ। কামরূপ ভক্তির ্বকপ কি? ৃ 
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বাবাজী । কামণকে সন্ভোগতৃষ্ণজাকে বৃঝায়। কাঁমকপারাগাত্মিক ভক্ত 

শ্বকপে সম্তোগতৃষ্জার স্বরূপ পরিণত ভইযা অঠৈতুকী গ্ীতি শ্বভাবে নীত হয়, 

অথাৎ প্রীতি সন্ভতোগ তৃষ্ণাময়ী হয়)কষর সুখ সমু দ্ধর জন্ত সমস্ত চেষ্টার উদয় হয় ॥ 

[নজস্থখচেষ্টা রঠিত হয় । তবে যদি নিজস্ুখচেষ্ট। থাকে তাচাও কুষনুখ সমর 

জন্থই স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই সু প্রসিত্ধকপে বিরাজমান ॥ 

বজগোপীদের এই গ্রেম-বিশেষ কোন একটী আশ্চণ্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই 
(সই ব্লৌডাকে উৎপন্ন করে। ৩ৎপ্রযুক্ক সেই প্রেম-বিশেষ তত্বকে পঙ্ডিতগণ' 

কাম বলিয়া লেন । বঙ্গতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাক্কত ও দেষগন্ধরাঁভত । 

বন্ধজীবের কাম সদোষ ও ওচ্ছ। এই ব্রঙ্গগোপীধিগের কাম দশন করিয়া ভগবৎ" 

[প্রয় উদ্ধবাদি তাহ! পাইবার জগ্ত বাঞ্জা করেন। ব্রঙ্গগোগীদিগের কামের অন্ত 

ঠুগনা স্থল নাই। সেই কামই নিজ তুলনা স্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা- 

তক্তি শ্রঙ্গব্যতীত অন্ত কোন স্থলে নাই। অমথুরায় কুঞ্জার যে কাম দেখা যায়, 

তাই! কাম প্রান রতি মাত্র--যে কামেব উল্লেখ করা হহল সে কাম নয়। 

ব্রজ্নাথ | সন্বপ্ধরূপ! রাগময়ী ভক্তি কিৰপ ? 

বাবাজী । শ্রীকুষ্জের পিতৃত্বার্দি অভিমানিত! সন্বন্বারূপা রাগময়ীভক্ফি ) 

আমি কুষ্ের পিতা আমি কষ্জের মাতা, ইতাদ অভিমান হষ্টতে সম্বন্ধরপাতক্তি | 

বষ্ঃবংশে মাত! পিতার এইরূপ ভাব। উপলক্ষণে ব্রজে বল্লভনন্যশোধাদির ও 

সম্বন্ধরূপাভক্তি। যাহ! হউক কাম ও সম্্ধ ভাবে শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ পাওয়! 

যার়। অতএব তাহ! নিত্যনিদ্ধগণের আশ্রয়। রাগানুগাশ্ক্তি বিচারে তাঙ্বার 

উল্লেথ মাত্র করা গেল। এখন দেখ কামান্ুগ! ও সমন্ধান্ুগ। ছুই প্রকার সাধন 

ভক্তি । 

ব্রজনাথ। কামান্গ!, রাগাস্ুগা সাধন ভক্তি কিরূপ? 

বাবাজী । কামরূপাভক্তির অন্ুগামিনী যে তৃষ্ণা! তাহাই কামান্গা। 

তাহা ছুই প্রকার। সন্তোগেচ্ছাময়ী ও তত্তস্ভাবেচ্ছাময়ী । 

ব্রলনাথ। সম্তোগেচ্ছাময়ী কিরূপ? 

বাবাজী । সম্তোগেচ্ছাময়ী কেপিতাৎপধ্যবতী। কেলি অর্থে ত্রীড়া। 

বজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ব্রীড়। তাহাই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য । 

ব্রজনাথ। তত্তগ্তাবেচ্ছাময়ী কিরূপ? 

বাবাজী । ব্রজ যুথেশ্বরীদিগের কের প্রতি যে ভাবমাধূর্্য সেইন্ধপ ভাখ 
মাধুর্য্যের কামনাকে তশুঙাবেচ্ছাম্মিক! বল! যাঁয়। 
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বর । এই ছুই প্রকার রাগান্ুগপাধনভক্তি কিরূপে উদয় হয়? 

বাবাজী। শ্রীকঞ্থগৃঙ্ঠির মাধুরী দর্শন করি! এবং কৃষ্খের লীলা শ্রবণ করিস 

সেই সেই ভাবের আকাঙজ্জ। ধাচাদের ভষ্ষ ্ঠাভারাই কামান্ুগা ও সথ্বন্ধাচগাকপ 

রাগান্ুগ! ভাক্তর সাধনে প্রবুশ্ত হন। ৃ 

ত্রজনাণ। শ্রীরুষঃ পুরুষ, ব্রজদেবী সকল গ্রাকৃতি। সত্রীষ্লাক দিগেরই কেবল 

রাগান্ুগাভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি। পুরুষ দিগের কিন্ধূপে এইট ভাব 

হইতে পারে? 

বাবাজী । জগতে বর্তমান জীব সকল স্বীয় স্বীয় স্বভাবডেদে পঞ্চবিধরসের 

আশ্রয়। তন্মধ্যে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর একট চারিবিধ রসের আশ্রয় 

ব্রজজনের মধ্যে আছে। পুরুষ বাবভারের দাল্ড,সথা, পিত্বাভিমানী বাৎসল্য এই 
তিন গ্রকার রসে যাহাদের চিত্ত ধাবিত, তীহার। পুরুষ ভাবে কৃষ্ণ সেবা কবেন। 

ধা্ভার! মাতৃত্বভাবাশ্রিত ও শৃঙ্গার-রসে ভাবিত তাহার] স্ত্রী ভাবে কৃষ্ণ সেবা 

করেন। সিদ্ধগণ মধ্যে যেরূপ স্ত্রী পুরুষ স্বহাব পৃথক, াহাদের অনুগত সাধক- 

গণের মধ্যেও সেইরূপ 

ব্রজনাথ। বাহার! পুকুষাকারে বর্ধমান, তাহার! কিরূপ ব্রজদেবীর তাবে 

সাধন করিবেন? 

বাবাজী । অধিকারভেদে বাহার! শূঙ্গার রসের রুচি লাভ করিয়াছেন 
তীহারা স্কুল দেহে পুরুযাকারে বর্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রীআকারবিশিষ্ট। 

রুচি ও শ্বভাব অনুসারে যে ত্রঙ্দেখীর অনুগত হইবার যাহারা উপযোগী ত্তাার 

অনুগত হইয়। তাহার! সিদ্ধদেছে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গল্পপুরাণে পুরুষ- 

দিগের এরূপ ভাঁব হইয়াছিল কথিত আছে, যগা,দগকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ, 

শ্ীরামের লৌন্দধ্য দেখিয়! তাকে পতি বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন) 

তীহ্থারাই শ্রীগোকুল লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়। কামরূপ-রাগঞ্গয়ী ভক্তিতে হরিসেব! 

করিয়াছিলেন। 

ব্র্মনাথ । আমর! শুনিয়াছি যে গোকুলবাসিনী স্ত্রীগণনিত্য সিদ্ধ! ; তাহার! 

কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্ত ব্রজে অবতীর্ণ হন। স্েস্কলে গোকুলে গমুদ্ভুতা গোপীদিগের 
এরূপ বর্ণন পন্মপুরাণে কেন হইল? 

বাবাজী । নিত্য সিদ্ধাগণের শ্রীক্জের রাসলীলায় সহজে গমন হুইয়াছিল। 

যাহার! সাধনদিদ্ধা! হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকুঞ্চকে কামরূপাভক্তির সহিত ভগ্জন যোগ্য 

হইয়। গোকুলে সমুৎ্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার, ণঅবার্যমানা পতিভিঃ ইত্যাদি 
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শ্লোক উল্লিখিত গোপীগণ মানসে কৃষ্ণসেবা করিয়া! অপ্রারত শ্বরূগ্থুলাভ করিলেন । 

নেই গোপীলকলেই প্রায় দওকারণ্-বাসী খধিগণ | 

ব্রজনাথ । নিত্যপিত্। কাহার! ? এবং সাধন সিদ্ধাই ঝ| কীহাদিগকে 

বল। যায় ? 

বাবাজী । শ্রীকৃষ্ণের শ্বদূপণক্তি শ্রীমতী রাধিকা! | তাহাব প্রথম কার়বাছ 

অষ্ট সথী এবং অন্যান্ত সথীগণ তাহার পরপর কায়ব্যহ শ্ববপ জানিবে। উহার 

নিত্যপিদ্ধ। ইহারা জীবশক্তিগত তব নেন, হ্ববপশক্তিগত তবু বিশেষ । বরের 

সামান্তা, সখি সকল সাধন ক্রমে পিদ্ধ হইয়া শ্মভীর পরিকরের অনুগত 

ভইয়াছেন। ইহারাই সাধনসিদ্ধজীব। হলাধিনীশক্তিবলে ব্রজ্দেবীদের সাঁহত 

গালোক্য লাভ করিয়াছেন। বাহার! রাগান্থগামার্গে শৃঙ্গাররসে মাধন। কগিখেন 

তাহাদের সাধন সিদ্ধ হইলে সেই সথাদিগের শ্রেণী লাভ হইবে। ইচার মধ্যে 

যাহার! রিরংসা অথাৎ কৃষ্চরমণ ইচ্ছাকে ছুট করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধিমার্শে 

সেব! করেন, তাহার! দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব পাভ কৰিবেন | বিধিমার্গে ব্রজদেধীর 

অনুগত হয়৷ যায় ন। | তবে ধাহাদের অগ্তরে রাগান্ুগামার্গ, থাহো মা বিধিমার্, 

ভাহাদের ব্রজসেব! লাভ হইবে। 

ব্রজনাঁথ। রিরংস! অথাৎ রমণবাঁসনাকে কিরূপে সুষ্ঠু করা যায়? 
বাবাজী । কৃষ্জের প্রতি মহিষীবৎ ভাব বাহাদের তাল লাগে; তাহার! 

ধৃষ্টত| পারত্যাগপুব্বক কৃষ্ণেবাকে গৃহিণীবৎ সেবার সায় সুচু করিতে ইচ্ছা 

করেন। কিন্তু তাহার! ব্র্দেখীর ভাবেচ্ছ! গ্রহণ করেন না। 

ব্রজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞ। কর্ন ।” 

বাধাজী | স্বকীয়পতি জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা সাধল্কে মহিষীভাব খলে। সাধন- 

কালে যাহাদদের মেই ভাব তাহার ব্রজদেখীর পারকীয় অপার রসকে অনুভব 

করিতে পাত্েন না এবং তাহাদের অন্থগমন করতে অক্ষম । অতএব পারকীর 

ভাবে রাগাগ্ুগ। ভক্তির সাধন করাই ব্রজরস পাহবার £ে2। 

ত্রঙ্নাথ। এ পর্যযগ্ত আপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিলাম। এখন 

একটা বিষয় অনুগ্রহ করিয়! বপুন। কাম ও প্রেমে ছেদ কি? যদি ভেদ না 

থাকে তবে প্রেমবপ! বলিবেই কি হইত না? কাম শব্দটা শুনিতে কর্ণে কষ্টকর 
বোধ হন্স। 

বাবাজী । কাম ও প্রেমের কিছু ভেদ আছে) কেবল প্রেম বপিলে 

স্ন্ধকূপ। রাগময়ীক্তির সহিত এক্য হইব যায়। লধুপ্ধনপাতে কাম নাই, 
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আর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছ! নাই । সম্বন্ধপ! ভক্তি কেলিতাতপর্যাবতী নহে, অথচ তাহ 

প্রেম। প্রেমসামান্তে সস্তোখেচ্ছা দূপ আর একটা প্রবৃত্তি সুন্দরবপে মিশ্রিত 

»ইলে কামরূপ! ভক্তি হয় | অন্যান্ত রসে কামরূপ শক্তি নাই । কেবণ 

শৃঙ্গাবরসে আছে। আবার ব্রজদেবী ব্যঠীত কারও কামবপ! ভক্তি নাই,। 

জগতে ইন্দ্িয়গ্ীতিকপ যে কাম আছে, সে কাম একাম হইতে পক । সে কাম 

এই নির্দোষ কামের বিকৃতি । কুঞ্জ প্রতি নিষুক্ত হইয়াও কুলার "গাব সাক্ষাৎ 
কাম বলিয়া! আখ্য। পাভ কতে না। ইন্দ্রিয় তর্পণাঙ্গর কাম যেরূপ অকিঞ্িৎকর 

ও অপকৃ, প্রেমাঙ্গের কাম সেইৰপ আনন্দপূর্ণ ও উৎকৃঃ। প্রাকৃত কাগ 

অপৰৃষ্ট বলিয়! অপ্রাকৃত কাম শব্ধ বাবারে কেন বিরত ভইবে ? 

ব্রজনাথ। এখন সম্বন্ধবূপ! রাগান্গ! ভ ক্তব ব্যাথ্য। ককন। 

বাবাজী । তাশপনাতে কঙ্ের পিতৃত্বার্দি সন্বপ্ধ মনন ও আ.বোাপ কবার নাঁন 

সন্বঙ্ধানুগাভক্কি। ইহাতে দাস্তা, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনটা বসের কিয়! আছে | 

আমি দান, কৃষ্ঃ প্রত; আমি কৃষ্ণের বিবাঞ্কিতা পত্রী, আমি কষ্চের সখা, 

আমি কৃষ্জের পিতা বা মাতা; এই সকল সম্বন্ধ । সম্বন্ধাশ্তরগাডক্তি ব্রহ্গবাসী- 

জনের মাধ্যই সুনির্মশল। 

ব্রজনাথ। দাণ্ঠ, সখা বাৎশল্যে কিৰপে বাগান্গ! ভক্তির অনুশীলন হয়? 

বাবাজী । দিনি দাশ্তরসে কচিবিশিষ্ট তিনি রক্তক, পঞ্জক প্রভ়তি নিত্য 

সিদ্ধ দাসদিগের অনুগত হইয়া তাহাদেব ভাবমাধুগ্যের অগ্ুকরণপূর্ববক কুষ্ণসেব! 

কারবেন। যিনি সখারসে রুচাবশিষ্ট, তিনি সুবল প্রতি কোন কৃষ্খসখার 

1ব চেষ্টিত মুদ্রার দ্বার! কৃষ্ণ সেবা! করিবেন 1 যিনি খাৎসল্যরসে কচিবাশগ্ট 

তিনি নন্দ-ষশোদার ভাবচেষ্টিত মুদ্র। অবলম্বনপুর্্বক সেখো করিখেন ॥ 

ব্রজনাথ। ভাবচেষ্টিত-যুদ্রা কিৰপ ? 

বাখাজী। কৃষ্ণের গ্রতি যাহার ষে সিদ্ধ ভাখ তর্দচুসাবে বিশেষ বিশেষ 

চেষ্টা উদয় হয়। পেহ চেষ্ট! সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য প্রিয়! লক্ষিত হুষ, 
তাহার নাম মুদ্র। ॥ উদাহরণের স্থল এই যে, নন্দমহারাজ যেরূপ ভাবাবিষ্ট, সেই 

ভাব হইতে তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টা উদয় ভষ, তাহার অনুকরণ 

করিবে। আমি নন, আমি সুবল, আমি রক্তক একপ ভাব গ্রহণ করিবে না। 

ঘেই সে মঞ্গাজনের অগ্ুগত হইয়া! তাহার ভাখেব অনুকরণ করিবে। নতুন! 

অপরাধ হইবে। 

ব্রথ। আমাদের কৈ প্রকার রাগান্গগাভক্তর অধিকার আছ ? 
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বাবাজী। বাবা, নিজের স্বভাব বিচার কারয়া দেখ। যে স্বভাব হইতে 

যে রুচি উদয় হয়। তদনুনারে রলকে স্বীকার কর সেই রসাবলম্বন পুন্বক 

তাহার নিত্যসিন্ধাধিকারীর অন্নগমন কর ইউচ্াাতে কেবল নিজের রুচির পরীক্ষ 

করা আবহ্বাক। যদি রাগমার্গে রুচি হইয়! থাকে, তবে সেই রুচি অনুসারে কাধ্য 

১কর। যে পধ্যন্ত রাগমার্গে রুচি হয় নাই, কেবল বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর। 

বিজয় কুমার । পরতো, আমি বহুদিন হইতে শ্রীমস্তাগবত পাঠ করি এবং 

যেখানে সেখানে রুষ্ণণীল! শ্রবণ করি । যখন যথন কৃষ্ণচলীল। অনুশীলম করি, 

তখন তখনই আমার হৃদয়ে এপ একটা ভ।ব উদয় হয় যে আমি শ্রীমতী ললিত! 

দেবীর গ্তায় যুগল সেবা করি। 

বাবাঁজী। তোমার আর বলিতে ₹ইবে না, তৃমি শ্রীললিতাদেবীর অন্রগত। 

মগ্ীরী-খিশেষ। তোমার কি সেবা! ভাল লাগে ? 

বিদ্ায়। আমার মনে একপ হয ষে, শ্রীললিতাদেবী আমাকে পুশপমাল। 

গুন্ষন করিতে মাজ্ঞা দেন। আমি হ্ন্দর পুষ্প চয়ন করিয়! মাল! গুম্কন করতঃ 

তাভার শ্রীহত্তে দিব। তান আমার প্রতি কূপ! হাস্ত করিয়। রাধাকফের 

গলদেশে অপ্পণ করিবেন । 

বাবাজী । তোমার সেই সেবাসাপন সিদ্ধ হউক সামি আশীর্মাদ করি। 

বিজয় কুমার অমনি শ্রী গুকদেবেব পাদপদ্মে পাঁডষা অজন্র রোদন করিতে 
লাগিলেন। তাহার ভাব দেখিয়! বাধাজীমস্কাশয় ঠাহাকে কঠিলেন, বাব! তুমি 

নিরম্থর এই ভাবে রাগানুগ। ভক্তির সাধন কর | বাজো নিরন্তর বৈর্ধী ভক্তির সাধন 
অঙ্গ সকল শোভ। পাইতে থাকুক। বিজয় বু'মারের সম্পন্তি দেখিয়! ব্রঙ্গনাথ 

গুকদেবের চরণে নিবেদন করিলেন, “প্রভো, আমি মখন যখন কুঙ্ঝলীল। অনুশীলন 

করি, তখন তখনই স্থুবলের অনুগত হয়া! থাকিতে বাসন] জন্মায় ।” 

বাবাজী । তোমার কি কাধ্যে রুচিহয়? 

ব্রজনাথ সুধলের সঙ্গে সঙ্গে সুদূরগত গাভীবৎসকে ফিরাইয়া আনিঙে 

আমার বড় ভাল লাগে । কৃষ্ণ একস্লে বিয়া বাশ্ী বাঙ্গাইবেন, আমি স্ুবলের 

অনুগ্রহে গোব্ৎসগণকে জল পান করাইয়া! ভাই কৃষ্ণের নিকট আনয়। দিব 

এইরূপ আমার সাধ হয়। 

বাবানী। আমি তোষাকে আনীর্ববাদ করি, তুমি সুবলের অন্তত হই] 
কৃষ্ধ সেবা! করিতে থাক । তুষি মখ্যরসের অধিকারী 
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আশ্চর্রোর বিষয় একট যে সেইদিন ভইতে বিজয় কুমারের চিতে শ্রীমতী 

লঙিতার দাসী ভাব আসিয়! উপস্থিত হইল, তিনি নুদ্ধ বাবাজীকে শ্রীললিতারূপে 

দর্শন করিতে লাগিলেন | বিজয় কুমার বলিপেন, “প্রভো, এ সম্বন্ধে আপনকার 
কপায় আর কি বাকি রহিল ?” বাবাজী মহাশয় কহিলেন, “বাকি আর কিছু 

নাই, কেবল তোমার সিদ্ধ শরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জান! 

আবশ্তাক। তুমি একক আমার নিকট আসিলে আমি তাহা বলিয়া দ্দিব। “ষে 

আন্ত!” বলিয়া! বিজয়-কৃষার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। 
ব্রজনাথ সেইদিন হইতে লুদ্ধবাবাজীর স্বরূপে সুবলকে দেখিতে লাগিলেন। 

বাবাজী আজ্ঞ! করিলেন যে “তুমি কোন সময়ে একক আদিলে আমি তোমার 

সিদ্ধশরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদাদি বলিয়া দিব |” ব্রনাথ “যে আজ্ঞা” বলিয়। 

দওবৎ প্রণাম করিলেন। 

ব্রজনাথ ও বিজয় সেই দিন আপন আপনকে কৃত কৃতার্থ জানিয়৷ পরম।- 
নন্দে রাগামুগ! মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলেন । বাহো পূর্ববৎৎ সমস্তুই বুহিল। 

পুরুষের হ্যায় সমন্ত বাবহারই রভিল, কিন্তু বিজয় কুমার অন্তরে স্ত্রী স্বভাব হইয়া 
পড়িলেন ;--ব্রজনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন। 

অনেক রাত্র হইল ভরিনামের মালায় “হরেক তরেকুষ কুষ্ণকুষ হরেভরে। 

হরেয়াম হরেরাম রামরাম হরে হযে ॥” এই গুরুদত নামরূপ মহামন্ত্র জপ করিতে 

করিতে বিত্ব পুষ্করণীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন । প্রায় অ্ধরাত্র, চক্্রোদয় 
হইয়াছে, কালোচিত খু সর্ধদিকে সুখ বিস্তার করিতেছে । লক্ষণটালার 

নিকটবর্তী হইয়া দুই জনে নিভৃতে আমলকি বৃক্ষের তলে বপিলেন। বিজয় 
কুমার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাস। করিলেন, ওহে ব্রজনাথ আমাদের যাহা মানস ছিল 

তাহা সপ্পূর্ণ হইল | বৈষ্ণব কূপ! ক্রমে অবস্তই কৃষ্ণ কৃপা হইবে। এখন 
ভবিষ্যতে যাহ! যাহা! করিতে হষ্টবে তাহ। বিচার করিয়! লওয়া যাউক। ব্রজনাথ 

তুমি সরল চিত্তে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও 1 বিবাহ করিবে, কি 

পরিব্রাজক হইবে ? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ করি না। তোমার 

মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবার জন্ত তোমার মনের কথ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

ত্রঞ্জনাথ। মামা, আপনি আমার তক্তির পাত্র তাহাতে পণ্ডিত ও বৈষ্ণব। 

পিতার অভাবে আপনিই কর্তা, আপনি যাহ! আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পথ 
লইতে প্রস্তত। পাছে আসক্ত হইয়া পরমাথ ভুলিয়। যাই, এই জন্ত বিবাহ 
করিতে চাই না, আপনার মত কি? 

স্চ্ড 
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বিজক্| আমি তোমাকে কোন বিষয্কে বাধ্য করিখ ন|| তুমি নিজে একটা 
লিশ্কাস্ত করিয়! বল। 

ব্রজনাথ 1 আমার বিবেচনার শ্রগুকুদেবের আন্ত! লইয়া কাধ্য কর 
ভাল 

জর । ভাল আগামী কল্য প্রভুপাদদের নিকট হইতে এ বিষয়ের আল্ত। 
খই্ব | 

ব্রজনাথ। মাতুল মহাশয়, আপনার ভা কি? আপনি কি গহস্থ থাকি 
বেন না পরিব্রাজক হইবেন ? 

বিজয় । বাঝা, ভোমারই স্তাষ আমিও আস্থির সিপ্ধান্ত। একবার মনে 

করতেছি এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়। গৃচন্থ ধন্মের অগি নির্বাণ করি। 

আধার তাব্দিতেছি ভাহা করিলে পাছে হৃদয় শুষ্ক হইয়া! ভাক্তরম হইতে বঞ্চিত 

হয়। আমারও ইচ্ছা ষেরীগ্রভূপাদের আল্ঞ! লইয়া এ বিষয়ে কাধ্য করি। 

রাএ অংনক হইল এখন ঘরে যাওয়া উচিত, ইহা 1স্থর করিয়। মাতুল ও 

ভা(গনেক় উভয়ে ভাপগুণ গ্রান করিতে করিতে বাড়ীতে পৌৌছিলেন। প্রসাদান্্ 

নেখন পুব্ক শয্যাগও হইলেন। 

ছাবিংশ অধ্যায়। 

নিত্যধ্ম ও স্বন্ধীভিধেয় প্রয়োজন। 
প্রমেযান্তর্গত গ্রয়োজনবিচারারন্তু। 

আঙ্জ হরিবাসর | শ্রীবাসমঙ্গনের বকুল চবুতরার উপর বিষ! বৈষঃবগণ 

কীর্তন করিতেছেন। হা গৌঝাঙ্গ ! হ! নিত্যানন্দ বঙঞ্জি। কেহ কেছ নিশ্বাস 

ভ্যাগ করিতেছেন। আমাদের নৃদ্ধবাবাজী মঙ্থাশম্ধ কি জানি কি ভাবে ভগ্ন 

হউয় নিস্তন্ধ হইয়! পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে তা ধিক এই বলিয়! কাদিয়। 

উঠিলেন। আহা! কোথা রূপ, কোথ! মনাতন, কোথ। দাসসৌন্থামী, কোথা 

আমার প্রাণের সোদর ক্ৃষ্ণদাস কবিরাজ ! তাহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক। 

আমার কিছু ভাল লাগিতেছে ন1। শ্রীয়াধাকুও ধ্যান আমার ক্টকর বোধ 
ইইতেছে | প্রাণ যায় । রূপ-রধুনাথ আমাকে দর্শন দিয়! প্রাণ রাখুন। 

তোমাদের বিচ্ছেদে আমাক জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক। এইরূপ বলিতে 



২৬৮, জৈব ধন্ম। 

বলিতে 'অঙগনের বাপুকায় পুন করিতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ বলিলন, 

বাবাজী স্থির হউন। বপ রঘুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্ত নিত্যানন্দ তোমার 

সন্যথে নৃত্য করিতেছেন | কই কই, বলিয়া বাবাজী পক্ষ দিয়া দাডাইলেন। 
সম্ম খে শ্রীপঞ্চতত্বের মৃষ্তি দর্শন করিয়!, সকল শোক দূর হইল। বলিলেন, ধর্থ 
মার়াপুর ! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দুর হয় ! এঈব"লয়! বহুক্ষণ নুন্য করিতে 

করিতে নিজ কুটারে গিয়। বমিলেন। এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রঙ্গনাথ 'আসিয়। 

সা্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া ববান্ধীব চিত্ত উৎফুল্ল ভইল। 

খলিলেন, ভোমগাদের ভজন কিবাপ হইতেছে । করমোডে বিনয় পর্নাক শিষাদয় 

বলিলেন, 'পা51, আপনাব কপাহ স্মমাদের সব্বন্ব | আমরা কও পুঞ্জ পু হাত 

কগিযাছি, যে আপনাব অশুয়চরণকমণ। অনায়াসে লাশ ভইয়াছে। অবা হ্ীঠঙি- 

বাসর, আপনকার, আক্ঞাক্রমে আমা! নরন্থু উপবাস করিয়া আপনার শ্রীচরণ 

দশন করিতে আ'সয়াছি। বাবাজী বলিলেন, তোমর| ধন্য, আত শীঘ্রই ভাবাবস্থা 

লাভ করিবে। বিজয় কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন প্রো, ভাবাবস্কা কি? আমাদের 

যাহ। শিক্ষ। দিয়াছেন, তদতিরিক্ত শাব বলিয়! কি ' আছে ? 

বাবাজী । এ পণ্যপ্ত আমি যে সকল বিষয় শক্ষ! দিয়াছি সে সমস্তই 

সাধন। সেই সাধন কাঁরতে কবিতে সিদ্ধাৎস্থ। উপস্থিত হয়। সেই পিদ্ধাবস্থাব 

প্রাগভাবই ভাব। আদশযু'ল সিদ্ধাবস্থ। বর্ণিত হইয়াছে যথ1-_ 

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদধন ই, এজে খাধাকৃষ্ণ স্বজনজনতাখং জি বন্। 
পরানন্দে প্রী'৩*জগদ 2দসম্পং স্ুখমণ্ো, ধিলালাখো তকে পরমপরিচর্যাং স লভতে ॥ 

গধনঙক্ষির পঞিপাকাখগ্াৰ জীব যখন স্বীয় শ্বপ্ধপে অবা্থত হন, তখণ 

হলারদিনীশক্তিবলে মধুরবসে ভাবোদয় হয়। ব্রজে রাধাকষ্জের শ্বজনগণের 

অন্থগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। ক্রমশঃ পগাননতত্থে জগুতের মধ্যে অতুল সম্পৎ" 

সুথ ও বিলাসাখ্যতত্বে পরমপরিচধ্যা লাভ হয়। ইছাপেক্খা জীবের আর লাত 
নাই । 

এই শ্লোকে প্রয়োজন বপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। £প্রমাবস্থার গ্রথমাবস্থাহ 

ভাব। যথা দশমুল শেষ শ্লোকে,-- 

প্রতৃঃ কঃ ০ক। জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি খা 

বিচ।ব্যৈতানথথান্ হিভজনবুচ্ছাস্ত্রচতুরঃ | 
অভেদাশাং ধম্মান সকলমপরাধং পরিহবন্ 

হরেনামানন্দং পিবতি হরিদাসে| হরিজনৈঃ ॥ 
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কৃষ। কে? আরম জীব্ট বাকে? এই চিদ্চিথিশ্বই বাকি? এই সফল 

ব্যয় বিচারপূর্বক্ক হরিতজনশীগ শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমন্ত ধন্মাধন্ম ও 
সকলগ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপুব্বক সাধুলঙগে হরিদাসন্ব্ূপে হরিনামানন পান 
করিতে থাকেন। 

এই দশমুল অপুব্ সংগ্রন্ভ ! শ্রীমভাপ্রতুর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীন যাহা লাভ 
করিয়াছেন, তাঠা ইচাতেই আছেন । 

বিজয় । দশমুলর সংক্ষেপমাভাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। ভয়? 

বাবানী। থে শুন,-- 

সংসেবা দশমুলং বৈ হিত্বাহবিদ্যাহময়ং জনঃ | 

শাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভঙে সাধুসঙ্গ৩; ॥ 

একট দশমূল সেখন ক€্তঃ জীব আবিগ্তারপ আময় ধ্বংস পূর্ববক সাধুসঙ্গদ্বার! 

ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি পাভ করেন। 

বিজয় । প্রভো) এই অপুবর দশমুূল আমাদের সফলের কণঠহার হউক। 

প্রতিদিন আম! এই দশমুল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভূকে দণ্ডব প্রণাম করিব 

এখন কৃপা করিয়া ভাবতত্বটা বিশদরপে বলুন | 

বাবাজী । প্রেমরূপ সুয্যের অংশুতুল্য শুদ্ধদতববিশেষ শ্বরূপতন্বই ভাব। 

শুদ্ধসত্ব-বিশেষ-স্থরূপই ভাবের স্বরূপণক্ষণ। ভাখের অপর নাম রতি। তাহাকে 

কেহ কেহ প্রেমাস্কুর খপেন। সব্বপ্রকাশিক! স্বরূপ-শক্তির সান্বদাখ্যাবৃত্তিকে 

শুদ্ধলত্ব বলা যায়! ভাহ। মায়া-বৃত্তি নয়। সেই সম্ঘধাখ্যান্নত্তির সহিত 

হলাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্বদ্-বৃন্তি দ্বারা বস্তু 

জ্ঞান হয়। হলাধিনা-বৃতিষ্থার! বস্ত আন্বাদিত হয়। কৃষ্তরূপ পরম বস্ত স্বরূপ 

শক্তির সর্বপ্রকাশিকাবৃত্তি হইতে জান যায়। জীবশক্কির ক্ষুদ্র সগ্িদ্বত্তি হইতে 
জান। যায় ন। শুগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপ। দ্বারা যখন জীবহদয়ে স্বরূপশক্কির 

আবির্ভাব হয় তখনই শ্বকগ শক্তির সন্বিদ্বত্বি জীব-হৃদয়ে কাধ্য করেন। তাহ 

হইলে চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশ হয়। চিজ্জগতের শ্বপ্ধপই শুদ্ধসত্ব। মায়িক 

জগতের শ্বরূপ সত্ব-রজ-তমগুণমিশ্র স্ুলতত্ব। সেই চিজ্জগৎ জ্ঞানে হলাদিনীর 

সার সমবেত হইলে চিজ্জঞগতের আন্বাদ উদয় হয়। সেই আম্বাদ পুণরূপে হইলে 
তাহাকে প্রেম বলি। সেই প্রেমকে হুধ্য বলিলে তাহার কিরণকে ভাব বল! 
যায়। ভাবের স্বরূপপরিচয় এই 1 ভাবের বৈশিষ্ট্য এই ষে জীব-চিন্তকে রুচিহ্বার। 

মন্থণ করিয়া থাকে। কুচি শবে প্রাপ্ত ভিলাষ, আন্ুকূল্যাভিলাফ ও পৌছাদ1- 
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ভিলাষ। ভাবাক গ্রেধের প্রথমচ্ছবি বল! যার। মহ্থণ শবে চিত্তের আর্দ্রতা 
বুঝিতে হইবে। তন্্ে বলিয়াছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলি । ভাব উদয়ে 

পুলকাদি সান্বিক বিকার সকণ শ্বল্লপমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্য সিদ্ধদগের এই 

ভাব শ্বতঃপিদ্ধ | বদ্ধ জীবে ইহা মনোব্ত্বিতে আবিভূতি হুইয়। মনোবুর্তির 

শ্বরূপতা লাভ করে 1 অতএব স্বয়ং প্রকাশরূপ। হষইয়াও প্রকাশ্যের ভার 

ভাসমানা। ভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়। কৃষ্ণ-স্বরূপ ও কষ্জের লীলা-স্বরূপকে প্রকাশ 

করা । মনোবুত্তি রূপে গ্রকাশ হইয়া তাহ! অন্তজ্ঞান কর্তৃক প্রকাশ্তভাব ধারণ 
করিয়াছে | রতি নস্ত্তঃ স্বয়ং আম্বাদ স্বরূপা, তাহ! হইয়াগড বদ্ধ জীবের পক্ষে 

কৃষ্ণ ও রুষ্খলীল! আস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে 1 

ব্রজনাথ। ভাবের কি প্রকার-ভেদ আছে? 

বাবাজী । ই1। ভাবের জন্মমূল ভেদে ভাব হুইপ্রকার অথাৎ সাধনাতি- 

নিবেশজতাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রলাদজ ভাব। সাধনাভিনিবেশক্দ ভাবই 

গ্রায় লঙ্ষিত হয়। প্রদাদজভাব বিরলোদয়। 

ব্রজনাথ। লাধনাভিনিবেশজভাব কিনূপ ? 

বাবাজী । বৈধী ও রাগান্ুগ-মার্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব ছুইপ্রকার। 

সাধনা ভিনিবখেশজভাব প্রথমে কাঁচকে উৎপন্ন করিয়া, পরে হরিতে আসাক্ত উৎপন্ন 

করে, অবশৈষে রতিকে উৎপন্ন করে। পুরাণে ও নাট্াশাস্ত্রে রতি ও ভাবকে এক 

পদাথ বলিয়া! নিণীত হওয়ায় আমিও তছ্ভয়কে একা করিয়া বলিতেছি | 

বৈধীভক্তি সাধনাতিনিবেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধ। প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা কুচিকে 

উৎপন্ন করে। কিন্ত রাগান্থগাভক্তি সাধনজভাবে একেবারেই রুচিকে উৎপন্ন করে। 

ব্রজনাথ। শ্ররুষ্চ ও ততপ্তক্তপ্রসাদজতাব কিরূপ ? 

বাবাজী । বৈধী ব। রাগান্গুগাভক্কিসাধন বিন! যে ভাব সহস! উদয় হয়, 

তাহাই কৃষ্ণ বা তদ্ুক্তগ্রসাদজ। 

| ব্রজনাথ। শ্রকুঞ্ঝপ্রসাদদজভাব কি প্রকার? 

বাবাজী । বাচিক, আলোকদান ও হার্দ এই তিন প্রকার কৃষ্ঃগ্রসাদ। 

কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বলিলেন, ছে দ্বিজেন্দ্, সব্বমঙগলচূড়ামণি পুর্ণ 

নন্দবময়ী অব্যভিচারিনী মন্তক্তি তোমাতে উদ্দিত হছুউক। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের 

ভাব উদয় হইল। জাঙ্গলবাসীগণ কুষণকে পূর্বে কখন দেখেন নাই। দর্শন 

করিবামাত্র, তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণক্লুপাবলে ভাব উদয় হইল। ইহার লাম আলোক- 

দানজ ভাব। অস্তঃকরণে যে প্রসাদ উদ্দিত হয়, তাত শুকাদির চরিত্রে ভু্টব্য। 
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তাহাকে হার্দভাব বলে। ্রমন্মহাগ্রভূর অবতীরে এই তিন প্রকার প্রসাদজভাব 
অনেকত্র' উদ্নয় হইয়াছে । প্রভূকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের তাবোদয় 

হটয়াছিল। জগাই মাধাই প্রন্ভতিকে বাচিক প্রসাদজ ভাব দেওয়া! হইয়াছিল। 

শ্রীজীবাদিকে আস্তরপ্রসাদজভাব দেওয়! হইয়াছে । 

ব্রজ্নাথ। তত্তক্তপ্রপাদজ ভাব কিরূপ ? 

বাবাজী । শ্রীনারদগোন্বামীর গ্রসাদে ধ্রুব ও গ্হলাদে গুভবাসন! উদ্দিত 

তয়। রূপসঙগাতনাদি পার্থদগণের ক₹পায় অসংখ্যলোকের ভক্তিবাননা উদ্দিত 

হহয়াছে। 

বিজয় । ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি? 

বাবাজী । ক্ষাস্তি, অবাথকালত, বিরক্তি, মানশগ্ততা, আশাবঞ্ধ, সযুৎকঞ্, 

সর্বদা! নংমগানে রুচি, কুষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে গ্লীতি ইত্যাদি 

অন্ৃভাব দ্বার! ভাবজন্ম লক্ষিত হয়। 

বিক্ষপ়্। ক্ষাস্তি কাহাকে বলে? 

বাবাজী | ক্ষোভ, জন্মিবার কারণ »ইয়াছে, ুথাপি অক্ষুভিত থাকার নাম 

ক্ষাস্তি । ক্ষান্তিকে ক্ষমা! বল! যায়। 

বিজয়। অব্যথকালত্বের কি লক্ষণ? 

বাবাজী । বৃথা কাল না যায় এইজন্য সর্বদ1 হরিভজনে রত থাকার নাম 
অব্যর্থকালত্ব। 

বিজয়। বিরক্তি কি? 

বাবাজী। ইন্্িয়ার্থ অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের বিষয় সকলের গতি শ্বয়ং যে অরোচ- 

কত। জন্মে তাহার নাম বিরক্তি । 

বিজয়। যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আপনাকে বিরক্ত বলিয়া! কি 

পরিচয় দিতে পারেন ? 

বাবাজী । ভেক একট! লৌকিক ব্যাপার মাত্র । ভাব হৃদয়ে উদ্দিত হইলে 

চিজ্জগতের রোচকতা প্রবল হয়। জড় জগতের রাচকতা সুতরাং খর্ব হইতে 

হইতে শৃন্ত প্রায় হয় । ইহারই নাম বিরক্তি । বিরক্তি লাভ করিয়। ধিনি অভাব 

সন্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাহাকে বিরক্ত বৈষ্ণব বল! যায়। যিনি 
তাবোদয়ের পূর্বেই ভেকগ্রহণ করেন, তাহার ভেক অবৈধ | অর্থাৎ তাহা ভেকই 
নয়। ছোট হরিদাসের দও সময়ে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষ! দিয়াছেন। 

বিজয়। মানশন্ততা কাহাকে বলে? 
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বাবাজী । জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্যা, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে 
মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্বেও ঘিনি তত্তদভিমানকে পরিতাগ করিতে 

পারেন তিনি মান-শুস্ত | পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাঙ্গার 

কুষ্ণতক্তি জন্মিলে, তিনি রাজা সম্পদের অভিমান পরিত্যাগপুবর্বক শক্রু কর্তৃক 

অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরী বুত্তিদ্বারা জীবন-নির্ববাহ করিতেন। ব্রাঙ্গণ চত্ডাঁল 
সকলকেই স্বদ| বন্দন! করিতেন। 

বিজয় । আমশাবন্ধ কাহাকে বলা যায়? 

বাবাজী । কচ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন; এইবপ দৃঢবিশ্বাসের সহিত 
ভঙ্গমে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ | 

বিজয় । সমুৎকগা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । শ্বীয় অভীষ্টলাভের জন্য, শুরু তরলোভকে সমৎকা বলে। 

বিজয়। নাম গানে সদ! রুচি কাহাকে বলে? 

বাবাজী । ভজনের যত প্রকার আছে সব প্রকারের মধ্য নামই শেষ্ঠ, এই- 

পপ বিশ্বীসের সহিত নিরন্তর ভরিনাম উচ্চারণ করাকে নামগানে সদ! রুচি বল! 

যায়। এই নামরুচিই সর্বার্থসীধিক! । নামত প্থকবপে কোন সময়ে 

বুঝিয়া লইবে। 

বিশ্রয়। তদ্গুগাখ্যানে আসাক্ত কিরূপ? 

বাবাজী । শ্রাকর্ণামুতে পিখিত আছে $-- 

মাধুধ্যাদপি মধুরং মন্মথতা তন্ত কিমপি কৈশোরং। 

চাপল্যার্দপি চাপলং চেতো! বত ভরতি শস্ত কিং কুম্মঃ ॥ 

কষ্$গুণাখ্যান যতষ্ট শুন। যায় বা করা যায়ঃ তথাপি আশ! মিটে না আর 

আসক্রি বৃদ্ধি হয়। 

বিজয়। তদ্বসতি স্থলে প্রীতি কি প্রকার? 

বাবাজী । কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিজ্রমণ করেন, তখন 

তিনি জিজ্ঞাসা ফরেন, হে ধামবাসীগণ প্রভুর জন্ম কোথায় হইয়াছিল? প্রভুর 

কীর্তন কোন্ পথ দিল গিয্লাছিল ? বল, প্রভূ কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্বধাহু- 
লীলা করিয়াছিলেন | ধামবাসা বলেন, এই শ্রীমায়াপুর়ের অমপরভুলসী কানন- 

বেষ্টিত উচ্চহৃূমিতে প্রভুর জগ্ম হইয়াছিল। এ দেখ গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদি- 
গাছ।, মাজিদ। প্রভৃতি গ্রাম দিয়৷ প্রথম সংকীর্তন গিয়াছিল 1 গৌড়বাসীর মুখে 

এক্টন্ূপ পীযুষধার কর্ণকুছরে পান করিতে করিতে, অশ্রু পুলকের সহিত ভক্ত 

পরিক্রমা করিতে থাকেন। ইহাকে তদ্বশতি স্থলে জীতি বলে। 
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বঞ্জনাথ। এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিখ, সেই স্থানে কি রুষ্ণরতি 

উদিত ছঠয়াছে বলিয়া নিশ্চর করিব? 

বাবাজী । তাহা নয়। সরলভাবে চিত্তের শ্রীকৃষ্ণ গ্রতি যে ভাব উদয় হয়, 

তাহাই রতি । এরূপ ভাব অন্যত্র লক্ষিত হঃতে পারে, তাহ! রতি নছে। 

ব্রক্। ছুই একটা উদ্দাহরণ স্বারা কৃপা করিয়! বুঝাইয়! দেন। 

বাবাজী | কোন মুক্তিপিপাস্থু হরিনামাভান করিতে করিতে কেই নামের 

মুক্কিদবাতৃত্বশক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতন- 

প্রায় পড়িয়া! গেলেন, তাহার এ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলবে না, যেহেতু তাহার, 

রুষ্ণের প্রতি সরলভাব নয়। নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি লোভে সেই ভাবাতাদ 

দেখাইপা থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি দেখীপূজা করিয়! “বরং 

দোছ, ধনং দেহি” ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদানের শক্তি মনে করি! 

ক্রনদদন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন তাহাকেও ভাব বলিবে না| স্থল বিশেষে 

ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য বপিবে। শুদ্ধ কৃষ্চতজন ব্যতীত এভাৰ উদয় হর না। 

কৃষ্ণ সঙ্থন্ধেও তৃক্তি মুক্তি স্পৃহা! জানত যে ভাবাভাস উদর হর, তাহাও দৌরাস্মা- 

বিশেষ। মাপ্লাবাদদুধিত চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক ন! কেন, সমস্তই ভাব- 

দৌরা্বা। কৃষ্ণ সম্ম খে সপ্ত প্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে ভাব বলিবে ন|। 

হায়! অধিলতৃষ্ণা বিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণ ও যাহার অনুসন্ধান করিয়। থাকেন 

এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনেক ভজনে ও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন না, সেই 

ভাগবতীরতি কি শুদ্ধতক্তিশূন্ত ভুক্তি-মুক্কি-কাম-াপষ্টছদয়ে উদয় হইতে পারে। 

ব্রজ্গনাথ। প্রভো, অনেক স্থানে দেখা যায় যে তৃক্তিমুক্তি পিপাস্থগণ 

ভরিনামসংকীরতঁনে পূর্বকথিত ভাবচিহ্ন সকল প্রকাশ কিয়! থাকেন, তাহার , 

নাম কি? 
বাবাজী । সেসকণ লোকের ভাব চিহ্ন দেখিয়া কেবল মুঢ়লোকেই চমত্রুত" 

হয়) কিন্তু যাহার! ভাখতন্ব জানেন, তাহারা তাহাকে রত্যাভাস বগিয়া দুরে 

পরিত্যাগ করেন। 

বিজয়। এই রত্যাতাস কত প্রকার ? 

বাবাজী । ছুই প্রকার; প্রতিবিশ্ব রত্যাভাস ও ছায়া! রত্যাঙাল।। 

বিগ্গ। প্র তবিষ্ব রত্যাভাসের স্বর? কি? 

বাখাজী। মুহুক্ষুব্যক্তির মুক্রিরূপ স্বীয়াডীই বিনাশ্রমে পণ্য হইবে এরূপ 

বাসন। হইতে বে অপবগ শ্ুথ প্রতিপাধক্ধ গৃতিলঙ্গণ লক্ষিত ভাবাহাস ভাহাই 

৩৫ 
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গ্রীতিবিষ্ব রন্যাভাস। প্রঙ্গজ্ঞান বাতীত মুক্ত হয়না। ক্রঙ্গজ্ঞানের গ্রকিয়। 

ক্রেশকর। কেবল হরিনাম করিয়া যদি দেই মুক্তি পাওয়] যায় তাহা! হইলে 

অতান্ত সথলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হুইল, এই মনে করিরা অক্লেশে অপবর্ণ পাইবার 
আশাজনিত অশ্রপুলকাদিবিষ্ায়ের আতাসমাত উদয় হয়। 

ব্রনাথ। ইহাকে গ্রতিবিশ্ব ফেন বলা গেল ? 

বাবাজী । কার্ভনাদি অনুসারী, 'গ্রসন্নচিত্রের হ্যার লক্ষিত, ডোগমোক্ষাদিতে 

অনুরাগী,তৃক্তি ও মুক্তি পিপাশ্থদিগের দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গ হইলে সেই ভক্তের ই'্দয়া- 

কাশে উদ্দিতভীবচন্ত্রের আভাস তাহার সংসর্গ প্রসাব হইতে কিয়ৎ পরিঙাণে 

উদয় হয়। ইচ্চারই নাম প্রতিবিদ্ব | ভূক্তিমুক্তিপিপান্থ বাক্তিদিগের শুদ্ধভাব 
কথনও উদয় হয় না৷ শুদ্ধতক্তদিগের ভাব দেখিয় ইহাদের ভাবাভাস উদয় তয়, 

সেই ভাবাভাসের নাম প্রতিবিষ্ব-ভাবাভাস। প্রতিবিষ্ব ভাবাঁভাস প্রায়ই ভীবের 
নিত্যমঙ্গল উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদিগের কথিত তুক্কিমুক্তি দিয়! নিরস্ত 

হয়। এইরূপ ভাবাভাসকে একপ্রকার নাম অপরাধ বলিলেও অনুযুক্তি হয়ন1। 

ব্রজনাথ। ছায়া ভাবাভান কিরূপ? 

বাবাজী। 'চিত্তত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠ ভক্তদিগের হরিগিয়, ক্রিয়া, 

কাল, দেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে বৃতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুদ্র, কৌডিহলময়ী, 

চঞ্চলা! ও দ্ুখাগ্িণী এক প্রকার রতিছায়! উদর হয়। তাহাকেই ছায়া রত্যাভাস 

বলে। তক্কি কিয়ৎ পরিঙাণে শুদ্ধ হইলেও তাহ! দু হয় নাই, এই অবস্থীতেই 

এই প্রকার রত্যাভাস উদয় হয়। যাঞাই হউক, এই ভাবচ্ছায়া ভীবের অনেক 

স্বকৃতিবলে হয়। যেহেতব, এই ছায়ার অন্দর হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মহল 

হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরিভক্কের যথেষ্ট গ্রসাদ লাত করিতে পারিলে তাহাদের 

এই ভাবাভাসও সহসা শুদন্ধভাবরূপে উদয় হয়। এই ভাবাভাম অতি উত্তম 

ভইলে ও শুদ্ধবষ্ণবে অপরাধ করিলে ভাত! কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের হ্টায় ক্রমে জমে 

ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবাভাসের ত কথাই নাঈ, শুদ্ধভাবও কুষ্চতক্কের প্রতি 

অপরাধে অভাব হইয়! পড়ে। অথব। ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্ব ও ন্যুনজাতীয়ত 

লাভ করে। স্ুুপ্রতিষিত মুযুক্ষবাক্কিতে গাঢ় আসঙ্গ করিলে ভাব আভ্তাসত। 

লাঁড করে অথবা আপনাতে ভঞ্জনীয় ঈশ্বরাতিযান করার়। এই জন্যই কোথাও 
কোথাও নৃশ্াদি সময়ে নবাভকগণে মুক্তি পক্ষগ ঈশ্বর তাব উদ্দিত হইতে দেখা 
ায়। নব্যতক্েরাই অবটারপূর্ববক মুমুক্ষু সঙ্গ করিয়া থাকেন, সেট সঙ্ক্রমেট 

ভাহাদিগেজ এই সক্ণ উৎপাত উপস্থিত হয়। নব্যওক্রগ্ণের পক্ষে সাবধানে 
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দুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিভ্যাগ কল! উচিত। কোন কোন ব্যক্কির নিন সাধনেও 
'আকপ্মাৎ ভাব উদয় হয়| ভাহাতে এই শ্থুর কবিতে হইবে মেতীষ্চার পূর্বজন্মের 
্ুলাধন ছল। বিশ্বধধারা ফলোচয় ₹য় নাই | বিশ্ব স্বৃগিত হওয়ায় মহস। 

ক্লোদয় হইল | সর্ধ্লোকের পক্ষে চমতকারকাবক, সর্ব্বশক্তিদ যে শ্রেঠভাৰ 

মহলা উদয় হর, তাচ। শ্রীকুষ্থপ্রসাদজ ভাব বালতে হইবে। প্রকৃতভাৰ উদয় 

চঠঝাছে 1কন্কু কিছু বৈগুণোর ঙ্গায় সেই ভাবুকের চট্িতে হদি৭ দেখা যায় তথাপি 

ক্টাহার প্রতি অসুয়া কগিবে না । কেন ন! উদ্দিতি ভাবপুকষ সর্ব প্রকারে কতাথ । 

ভক্তের বৈগুগ্য অর্থাৎ পাপাচাৰ কখনই সম্ভব নয়। যন্দি কগন সেবপ আবার 

দেখ] বান্ন তদ্িষক়ে ছুই প্রকার চিন্ত। কর। উচিত। মন্তাপরুষ ভক্তের দৈবক্রমে 

একটা পাপ কার্য চইয়াছে, তাত] কখনই স্কারী হইবে না, 'অথব। পুর্ব পাপাভ্যাস 

ভাবোদয়ে খনষ্ ভইতে কিছুকাল অনিবাতিত হক্টতেছে । অতিশীদ্ব্ট তাছ। বিনষ্ট 

হইয়! যাইবে । এইকপ মনে করিয়া তক্ষের দামাক্টদোষ ঘশন করিবেন! । সেই 

লেইন্তলে দোষ দশন কারলে নামাপরাধ হইবে | শ্রানপিংপুরাণে 

লিখ্াছেন ১-- | 

ভগবতি চ হরাবদক্কা-চেত1, ভশম কনোপি বিরাজনে মনুষ্যঃ | 

নি শশকলুষচ্ছবিং কদাচিত্বিমিরপর( শুবভামুটপতি চন্তরঃ ॥ 
যেকপ চন্দ, শশাঙ্ক যুক্তত1 প্রধুক্ত হইলেও কখনই ভিমিরারুতু হন না, 

ভদপ ভগবান করিতে অনন্ঠচেতা মানব অতিশষ মলিন হইলেও অর্থাৎ লুত্রাচার 

হইলেও শোত্তা পাক্টতে থাকেন, এই উপদেশ দ্বার! এরপ বুঝবেন যে ভক্তগণ 
নিরন্তর পাপ করেন। বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্সিণে পাপবালন। থাকে ন। কত 

ঘে পর্ণান্ত শবীর থাকে সে পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ মআপিয়। উপস্থিত ভইছে 

পারে। ভজনবিগ্রহ অপস্ত অগ্নির স্তার সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভন্মসাৎ করেন 

এবং ভবিষাতে সেইরধপ পাপের উৎপাত ন| হষ তদ্দিময়ে সাবধান ন। আলগ্য- 

ভুক্কি উদ্দিত হইলে পাপকক্রয়। পুরে থাকুক, পাপমুলকপ অবিদ্যা পধ্যস্ত দুর 

হয়। বাহার পুনঃ পুনঃ পাপক্রিয়। দেখা যায়, তাচার অনন্ুভক্কি হয়ছে 

একপ স্বীকার কর! ধান ন1। কেন না, ভক্ষির তরসায় পাপাচরণরূগ আপগ্াধ 

ভক্তলোকের মন্তৰ নয় । 

রতি নিরন্বর শ্বভাব্তঃ উদ্চরোত্তরাচিলাষ বুদ্ধি জন্ভ অশান্ত গ্বভাব গ্রবুক 

উষ্ণ এবং প্রবলহর আনন্দ পূণ বপা। সবশরি ভা।কপ উঞ্জভ! বমন করিও 

€কোটাচন্ত্র অপেক্ষা! অমৃভাগাকী । 



২৭৬ জৈব ধর্। 

ব্জনাথ ও বিদয়কুমাক ভাবভধের ব্যাখা! শ্রবণ করিয়! ভাবাধিট চত্তে সন্ত 

হইয়া আছেন। বাবাজীমহাশয় শেষে নি্তদ্ধ হইলেও তাহার! কিয়ৎকাল তৃটিস্ত ত 
থাকিয়। বলিলেন, প্রভো, আপনার উপদেশামূত সঞ্চারিত হইয়। আমাদের দগ্ধ 

জদয়ে প্রেমবন্। আনিতেছে। আচ1! আমরা কি করিব, কোথা যাইব, ইহ 

স্থির করিতে পারিতেছি না । ব্রাক্ষরণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ; দৈন্ত- ' 
মাত্রও আমাদের হাদয়ে নাই। ভাব্প্রাপ্তির আশ! আমাদের পক্ষে দুরব্তী। 
তবে একমাত্র আশ! এই যে মাপনি ভগবৎ পার্ষদ ; প্রেমময় ! একবিন্দু প্রেম 
আমাদের জদয়ে দিলে আমরা কৃতরুতাথ তই । আপনার সঠিত আমাদের যে 

সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাতেই আশাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে খাসা করিবার উদ্েধাগ 

করিতেছে । আমর! দীনহীন অকিঞ্চন, আপনি তক্তম্ারাজ ও পরম দয়ালু, 

কপা করিয়া আমাদের একটা কর্তৃব্যত! সম্বন্ধে উপদেশ করুন। আমাদের চিন্তে 

এরূপ হইতেছে যে, এই মুহুর্তেই গৃ-সংসারাদি পরিত্যাগপূর্ণক আপনার শ্রীচর- 
ণের সেবক হইয়া পড়িয়া থাকি । বিশেষতঃ বিজয়কুমার অবসর পাইয়া! বপিলেন, 

“প্রভো, ব্রজনাথ বালক। ইহাক় মাতার বাপন। যে ইনি গৃহস্থ হন। ইহইর 

মনে সেরূপ দেখিতেছি না। কৃপা করিয়া যাহ! কর্তব্য হয় আজ্ঞা করুন্।” 

বাবাজী। তোমর! কৃষ্ণ কপাপাঞ্জ। তোমাদের সংসারকে কৃধঃ$সংসার- 

করিয়! কৃষাসেখ কর। আমার মহা প্রভু জগতকে যাহা শিক্ষ। দিয়াছেন, জগত 

সেই আজ্ঞানুসারে চলুক। জগতের দুই প্রকার অবস্থিতি; গৃহস্থরূপে অবস্থিতি 
ও গৃহত্যাগ করি! অবস্থিতি। যে পধ্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্যান্ত 
মানবগণ গৃহস্থ হুইয়। কৃষ্ণসেব! করিবে। মহাগ্রভৃ প্রথম চ'ব্বশ বৎসর যে লীল৷ 

করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ-বৈষবের আদর্শ । শেষ চব্বিশ বংসর যে জীল! করিয়া 
ছেন, ভাহাই গৃগত্যাগা বৈষ্কবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাহার গৃহস্থজীবন লক্ষা করিয়া 

আচার নির্ণয় করুন্। আমার বিবেচনার তোমাদের সং্গ্রুতি তাহাই করা কর্তব্য । 
এরূপ মনে করিও ন! যে গৃহস্থাশ্রম অবস্থার কৃষ্চপ্রেমের পরাকাষ্ঠালাত হইতে 
পারে না। মহাপ্রভুর অধিকাংশ কপাপাত্রই গৃহস্থ । সেই গৃংস্থদিগের চরণধূলি 
গৃহত্যাগী বৈষবগণও প্রার্থন৷ করেন। 

রাত্র অধিক হইপ, হরিগুপগান করিতে করিতে অন্ঠান্ত বৈষ্ণবগণের সহিত 
বিজয় ও ব্র্নাথ সমস্ত রাত্র শ্রীবালঅঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে 
শৌচাদদি ক্রিয়া সমাঞ্ করিয়! জানাদির পর বৈধবদিগের সহিত খার্ভনাস্তে তথায় 
মহাঞ্সাদাম লাভ করিলেন। অপরাহে ধীরে ধীরে বিধপুফরিণী গমন করিঙ মাডুল 
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ও ভাগিন্র পরস্পর বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে "সামাদের উভয়ের 

গৃহাশ্রমে অবস্থত হইয়া কৃষঞ্চলেবার প্রয়োজন । বিপ্নয় কুমার স্বীর ভগিনীকে 
কতিপেন অঙ্গন থ উদ্বাহু ক'রবেন, তুণ্ম সকল বিষল্প উদেযাগ কর । আমি কএক 

দিখসের কন্ত মোদন্রমে যাইতেছি। অ্রজ্জমাথের উদ্ধাহছের সংবাদ পাইলে 

সপরিবারে এ বাটীতে গিয়া! গুভকাধ্য সম্পর করিব। আমার কনিষ্ঠ হরি- 
নাথকে এই সকল উদ্যোগ করিবার জন্ক কল্যই এখানে পাঠাইব। ব্রপ্গনাথের 

জননী ও দিদিম! আননে পরিপুত হইয়! বক্সাদি দিয় বিজয় কুমায়কে বিদায় 
করিলেন। 

ব্রয়োবিংশ অধ্যায়। 

নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন। 
প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ববিচারারস্ত | 

বিন্বপুষ্ষরণী একটী রমগীয় গ্রাম। তাহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভাগীরখী 

প্রবহমানা। বিবববনবেষ্টিত পুষ্করণীতীরে বিত্বপক্ষ মহাদেবের মনির । তাহার 

অনতিদূরে ভবতারণ বিরাজমান । একদিকে বিন্ৃপুক্ষরণী, অন্তদ্দিকে ্রাহ্মণপুরণী 

উদ্ভয় পল্লীর মধ্যে সিমুলিয়! নামে গ্রাম শ্রীনবন্ধীপ নগরের একাস্তে অবস্থিত। 

সেই বিল্পুফরণীর মধ্যবর্তী রাঁজপথের উত্তরে ব্রজনাথের গৃহ | বিজয়কুমার শ্বীয় ভগি- 

নীর নিকট হইতে বিদাক্গ হইয়। কিছু দূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে নামত 

ন। জানিয়। বাটী যাইব না। বিবপু্রণীতে পুনরাবর্তন করতঃ আবার ভগিনী 

ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া! বলিলেন, আম আর ঢই একদিন থাকিয় বাটী 

যাইব। অপরাহ্থে ব্রজনাথের চণ্ডীমগ্পে হুইটী রামানুজীয়সম্প্রদায়ী ভ্রী-তিলকধারী 

বৈধ আয়! উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর গগ্দুখে দিব্য একট পনস 
বৃক্ষের ছায়ায় উক্ত বৈষবন্ধয় আসন করিয়! বলিলেন। পতিত কাষ্ঠ নকল আহরণ 
করতঃ একটী ধুনী জালাইয়! এ বৈষ্ণবন্থয় ইন্্রাশনের ধূতওরপান করিতে লাগিলেন । 

বজনাথের জননী অভিথিসেবায় আনন্দ লাভ করিতেন। অভুক্ত অভিখি দেখিয়! 
তিনি গৃহ হুইভে নানাবিধ খাণ্দ্রব্য আনয়ন করিলেন। তাহারা সন্ত হইয়! 

রোটাক? পাক করিতে আরম্ত করিলেন । বৈষ্ঠবন্ধয়ের গ্রশাস্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়| 

ব্রজনাথ ও বিঙ্গ়কুমার ভীহাদিগের দিকট ক্রমশঃ আক হইলেন। ব্রজনাথ ও 



২৭৮ জৈষ ধন । 

বিজ্গ্নের গলে ছুলসী মালা এবং তন্ধে ্বাদশতিলক দেখিথ! তাহাদিগকে সম্ম(ন 
করতঃ খিস্তাত কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রক্গনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবানী 

কহিলেন, মহারাজ, আনরা অখোধা। দর্শন করিরা শ্রীধাম নব্ীপে আপিয়াছি। 

চৈতন্ প্রভুর লীলাস্থান দর্শন কারিব ইস্ছাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন, 

আপনারা শ্নবন্ধীপেই পৌছিয়াছেন। অগ্ত এইস্থানে বিশ্রাম কারয়। শ্রীমন্মহা- 

প্রভূর জন্মস্থান ও শ্রীবাস অঙ্গন দশন করুন| বাৰাজীদ্য় মানপ্দে শ্রাগীতা হই 

পাঠ করিলেন “যদগন্ধ! ন নিনর্তন্তে তন্ধাম পরমং মম । আমরা আঙ্জ ধন্ঠ 

হইলাম! সপ্তপূরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীথ দর্শন করিলাম । 

বাবাজীদ্বয় সেই পনস বৃক্ষ তলে আলীন হইয়! অর্থপঞ্চক আলোচনা করিতে 

জাগিলেন। সেই অথপঞ্চকে স্বস্বরূপ, পর শ্ববপ, উপারন্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ এবং 

বিরোধীস্থজূপ এই পাঁচ বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয় কুমার শ্রীসম্্দায়ের 

তত্বুত্রম লইয়া 'মনেক বিচার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর 

বিজন্নকুমার বলিলেন, আপনাদের সম্প্রদায়ে শ্রানামতত্তের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে 

বলুন। উক্ত বৈষ্ঃবন্ধয্ন তাহাতে যাহ! কিছু বলিলেন তাহ শুনিয়া! ব্রজনাথ ও 

বিজয়ের মনে কিছু সুখ হইল না। ব্রঙ্গনাথ কহিলেন মাম!) অনেক বিচার করিয়া 

দেখিলাম যে কৃষ্খনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই। শুধ্ধ কৃষ্চনাম জাতে 

প্রচাক্প, করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গোগ্াঙ্গ এই মায়াতীথে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন। শ্রাগুরুদেব গত কল্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বলিয়। 

ছিলেন। যে“'সমল্য ভক্তি প্রকারের মধ্যে নামই প্রধান ।” আর ও বলিয়া- 

ছিলেন যে নাম তত্ব পৃথকদ্ঈগে বুয়া লহবে | হেমাতুল মহাশয়, চন অগ্তই 

সন্ধ্যাকালে এই বিষযটী ভাল করিয়! বুঝিয়। পই। অতিথি বৈষ্ণবর্দিগকে 
বিশেষ যত্র করতঃ হারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্ কালটী যাপন করিলেন। 

সন্ধ্যা আরাত্রিক মমাপ্ত করিয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবাসআঙ্গনৈ বকুলচবুতরার উপর 

বলিয়৷ আছেন। বৃদ্ধ রঘুনাথনাস বাবাজী মহাশয় তন্মধ্যে বঙিয়৷ তুলসীমালা 
নামসংখ্য। করিতেছেন, এমত সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আপিয় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 

হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, তোমাদের 
ভন্তন সুখ বুদ্ধি ছইতেছে ভ? বিজ্লক্ম করযোড়ে ক্িলেন, গ্রভো, আপনার 
কপায় আমাদের সর্ব মঙ্গল। কূপ! করিয়। অন্ত আমাদিগকে নামতত্ব '্টপদেশ 

ককুন। বাবাজী মভাশয প্রফুল্ল বনে বলিতে লাগলেন, ভগবানের নাম ঘরই 

প্রকার মুখ্য ও গৌণ । জগত সৃষ্টি হইতে মায়গুণ অবলশ্বনপুর্ধক যে সঙ্ল নাম 



বরয়োবিংশ অধ্যায় । ২৭৯ 

গ্রচলিত হইমাছে সে সমস্ত (গৌণ অথাৎ গুণসন্স্বীয় । টিকা, ফগৎপাতা 

বিশ্বলিয়স্তা, বিশ্বপালক, পরমাম্মা প্রভৃতি বছবিধ গৌণ নাম । আবার :মায়াগুণের 

বাতিরেক সম্বন্ধে ব্রদ্ম, প্রভৃতি কয়েকটা নাম ও গৌণ নামমধো পরিগণিত । 
এই সমস্ত গৌণনামে বনবিধ ফল থাকিলে ও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা! উদ হয় 

ন।। ভগবানেন চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামস্কল নিত, 

বর্তমান, সেই সমস্তরনামই চিন্ময় ও মুখ্য । নারায়ণ, বাসুদেব, জনার্দন, হাধীকেশ, 
হরি, আফাত, গোবিন্দ, গোপাল, কৃষঃ, রাম ইত্যা'দ সমস্ত মুখ্যনাম। এসমস্ত 
নাম চগ্ধামে ভগবদৃশ্বরূপের সহিত এক্যভাবে নিতা বর্তমান । এই নাম জড়জগণ্ঞে 
মহাসৌভাগাবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় তক্তি দ্বারা আকুই হ্হয়া নৃতা করেন। 
নামের সহিত মাসিক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । নাম স্বভাখতঃ ভগবানের 

সর্বশক্রিসম্পন্ন । মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া, মায়াকে ধ্বংশ করিতে প্রবও 
হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীবের হব্িনাম ব্যতীত আর বধ নাই। অঠএব 

বৃহল্লারদীয়পূরাণে ; 

হরের্নটমৈব নামৈব নামৈব যম জীরনং । 

কলৌ নাক্তোেব নান্তেব নাস্ত্যেব গতিরগ্ঘথ! | 

নামের অনস্তশক্তি। পাপানলদগ্ধজীবের পক্ষে হরিনাম, অখিলপাপের 
উন্মুগক । যগ| গাঞ্চড়ে ১ 

অবশেনাপি যনাসি কীন্তিতে সর্বপান্হকৈঃ | 
পুমান্ বিমুচ্যতে সগ্কঃ সিংহত্রক্তৈমৃগৈরিব 

নামাশ্রিত ব্যক্তির মকল দ্ুঃখই নামকর্তক শমিত ভয়। সর্ব ব্যাধিনাশক্ত্ব 

ধর্ম, নামে আছে। যথা স্কানে;)- 

আধয়ে। ব্যাধয়ে! যস্ত শ্বরণাল্লামকীর্তনাত। 

তদৈব বিলয়ং যাস্তি তমনস্তং নয়াম্যহং ॥ 

হরিনামরুৎব্যক্তির কুলসঙ্গাদি সচজে পবিত্র হয়। বরক্গাগুপুযাণে ) 

মহাপাতকযুক্তোপি কীর্তরক্সনিশং হবিং | 

শুন্ধান্তঃকরণে | ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥ 

নাম পরারণবাক্তির সর্বদুঃখের উপশষ হয়। বুহতবিঞুপুরাণে 

সব্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনং | 

শা'স্দং সর্বরষ্টানাং হরে নামান কীন্নং । 



২৮ জৈব ধন্। 

নাম উচ্চারণকারীর কপিবাধ! থাকে ন।। যথ! বুহল্লারদীয়ে 3--- 

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্মর । 

ইতীরয়ত্তি যে নিত্যং ন ছি তান বাধতে কলিঃ ॥ 

নাম শ্রবণ করিবামান্ নারকী ই্ট্ধার হর | যথা নারসিংহে 7 

ষথা বথ। হরের্নাম কীর্তর়স্তি স্ম নারকাঃ। 
তথা তথ হবো ভক্তিমুদ্বহস্তো দিবং যযুঃ ॥ 

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারন্ধকর্ম্ম বিন হয়। যথ| ভাগবতে / 

যক্সামধেয়ং অিরমাণ আহুরঃ পতন্ স্থলন্ বা বিবশে! গৃণন্ পুমান্। 

বিমুক্ত কম্মার্গল উত্তমাঙ্গতিং প্রাপ্রোতি বক্ষ্যন্তি ন তং কলো জনা: ॥ 

হরিনাম সব্ব-বেদের অধিক | থা স্কান্দে 3-- 

মা! খচে! মা! ষজুস্তাত ম! সাম পঠ কিঞ্চন 1 
£গাবন্দেতি হরেনণম গেয়ং গায়ম্থ নিত্যশঃ ॥ 

হররনাম সর্বতীথের অধিক | যথ! বামনপুরাণে ১--- 

তীর্থকোটাসহম্নাণি তীথকোটীশতানি চ। 

তানি সর্বাণ্যবাপ্রোতি বিষ্ঠোনণমানি কীর্তনাৎ ॥ 

হরিনাম সর্বসৎকন্মের অধিক | মথা স্কান্দে ;-- 
গোকোটাীদানং গ্রহণে খগন্ঠ প্রয়াগগঙ্গোদক কল্পখাসঃ। 

যজ্ঞাযুতং মেকুমুবর্ণদানং গোবিলাকীর্ডেন সমং শতাংশৈহ ॥ 

হরিনাম সর্ধবাথ দান করেন। থা স্কান্দে )-- 

এতত্যড় বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং। অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিঞেোগর্নামান্কীর্ভনং ॥ 

৯রিনামে সর্বশক্তি আছে। যথ! স্কান্দে 

দানব্রততপত্তীথ-ক্ষেজাদীনাথ। বাদ স্থিভাঃ। শক্ত দেবমহৃতাং সর্বপাপ* 

হয়াঃ গুভাঃ ॥ রাজহুয়োশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ | আকুষ্য হরিণ সর্ববাঃ 

গ্যাপিত। শ্বেধু নামনু ॥ 

হরিনাম সর্বজগতের আনন্দকর। ষখ| ভগবদগীতীয় ১--- 
স্থানে হৃবীকেশ তব প্রকৃতা! জগত প্রহৃযা ত্যন্থরজাযতে চ। 

ধিনি নাম উচ্চারখ করেন, নাম তাহাকে জগহন্দ্য করেন। 

বুহক্নারদীয়ে )-_ নারায়ণ জগপ্দাথ বালগুদেব জনার্দন। 

ইতীরয়নন্ত মে নিঙাং তে বৈ সধ্বহ বান্থতাঃ ॥ 



অস্বোবিংশ অধ্যায় । ২৮১ 

নামই একমাত্র অগতির গভি। যগা পাস্মে ,_ 
অনগ্ঠগতয়ে! মত্য! ছোগিনোপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগারহিতা ব্রহ্ষ- 

৮ঙ্যাদিবজ্জিঠাঃ ॥ সর্বধশ্মাজ ঝিভাঃ বিষ্ণোনামমাএকজপ্লবাঃ। স্ুখেন থাং 
গ'তংযাপ্তিন তাং সব্বেপি ধান্মিকাঃ॥ 

হিনাম সর্প] সর্ব সেব্য | যথা] বিষুপম্মোন্তরে $-- 

ন দেশনিয়মন্তশ্মিন ন কালনিয়মন্তরথা । 

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোইন্তি শ্ীভপের্নায়ি পুন্ধক ॥ 

মুনুক্ষপধিগকে নাম অনায়াসে মুক্তিবান করেন। বথ| বারাহে, 

নারাষণাচাতানত্ত-বানদেবেতি যো নর?। 

সততং কীর্ভয়েন্ুবি যাতি মল্লয়তাং সহি ॥ 

গাকডে ;-কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং মোগৈর্নরনায়ক | 

মাক্তনিচ্ছ'স রাজেন্দ্র কুক গোবিন্দকীনং ॥ 

হরিনাম জীবকে বৈকুগ্ঘলোক প্রাপ্তি করান । যথা নন্মীপুরাণে ,২- 

সব্বত্র সব্বকালেষ্ যে»পি বৃন্দান্থ পাডকং। 

মামসঙ্কীউনং কহ! যাপ্ঠি বষ্োঃ পবং পদং ॥ 

ভারনাম ভগবানের প্রসননত1 উত্পর্তি কবেন। বুহন্জারদীয়ে ১ 

নামলক্ষীর্তনং বিষ্জোঃ ক্ষলট প্রক্ষ লগাধিমু। 

করোতি সতশুং ধপ্রান্তল্ত প্রীতো হাপোখজও ॥ 

হরিনাম ভগবানকে খশীকরণে সমর্থ | যথা নভাতারতে ১ 

খণমেতৎ প্ররুদ্ধং মে হদমান্নাপসর্পতি। 

বদেগাবিনোতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দুববাসিনং ॥ 
*তরিনানই শ্বভাবতঃ জীবের পরমপুক্যার্থ । যথা স্কান্দে পাসে, 

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেভদেব ধনান্জন* | জীখিতগ্য ফলধৈতদমন্দাগোধরবীর্ভীনং ॥ 

ভক্তসাধনের যও প্রকার আছে তন্মধ্যে হরিনাম কীর্ভনই সব্বশ্রেষ্ঠ 1 যথ! 

পৈষঃবাটিভ্তামণৌ ৮ 
| অনচ্ছিদৃম্ররণং বিষ্োর্যহ্বায়াষেন সাধাতে। 

ওষম্পন্দনমাধ্রেণ কার্ভনতত্ ততে। বরং ॥ 

1 বধুঃরহন্টেে ১ যদশ1চ্চয ভিত ভা! কে ক্ুতুশতৈএপি 1 

4৫ প্রাপ্মোহ্যবিকত।ৎ বলো গোবিশকীর্ভনং ॥ 
খা) খত 



২৮২ জৈব ধর্মী । 

ভাগবাত তে বঙ্ধায়তো বিঝুং ভরেতায়াং জাত! সাথে | 

ছাপাব পরবিচর্ধায়াং কলো তদ্ধরিকীর্ভীনাৎ ॥ 

বিজয়কুমার, এখন চিন্ত|! করিম! দেখ হরিনাম সকল সকল্ম £ইতে শে 

কেনন! সতকম্মধাত্রই উপায় স্ববূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফল প্রদানপুন্বক নিরস্ত কয়। 

সৎকর্ম যেবপে হউক, জডময় ৷ কিন্তু হরিনাম চিন্বায় মুতরাং উপায়শ্ববূপ তইয়াও 

তিনি ফলকালে শ্বষং উপেয়-ম্বরূপ । আবার বিচার করিয়া! দেপ ভণক্কব যে সমস্থ 

অঙ্গ শির্দিষ্ট আছে সে সমস্ত হরিনামকে আশ্রয় করিযা আছে। 

বিজয় । প্রভে!) ভরিনাম যে চিন্ময় তাহা বেশ বিশ্বাস হইাতাছ। তথাপি 

এই তন্থুটা নিঃসন্দেচকূপে বুঝতে গেলে অক্ষর স্বদূপ নাম কিবপে চিন্ময় ভইতে 

পারেন ইচা বুঝিয়া ওয়! আবশ্যক রুপ করিয়। বলুন। 

বা। শাস্ত্র বলেন ,__নাম চিন্তামণিঃ কৃষঃশ্ বসব গ্রচ্ঃ£। 

পূর্ণশ্তাদ্ধো নিতামুক্তোহহিন্বত্বান্নামনামিনোঃ ॥ 

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ব। এখনিবন্ধন নামঈনপ রুষ্ণের সমপ্ত 

চিন্ময়গ্ডগ তাহার নামে আছে । নাম সব্বদ| পরিপূর্ণ তত্ত্ব । হরিনামে জড সংস্পর্শ 

নাই । তাহ! নিনামুক্ত । যেঙেতু কথনই মায়াগুণে আনদ্ধ হয় নাউ । লাম 

স্বয়ং কৃষ্ণ” অত এব চৈতন্যরসের বিগ্রতম্বরূপ | নাম চিন্তামণি সপে গিনি মাহা 

চান তীঙহাকে তাহা! দিছে সমর্থ । 

বিজয় । নামাক্ষর কিবূপে মারিকশব্দের অভীত হইতে পারে? 

বাবাজী । জডজগতে হরিনামের জন্ম ভয় নাই | শ্িংকণশ্বরূপ জীব শুদ্ধ 

স্ববূপে 'অবস্থি5 হইয়! তাভার চিন্ময়শরীবে হরিনাম উচ্চারণের অধিকারী । জগতে 

মায়াবদ্ধ হইয়। জড়েজ্য়র দ্বার! শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না। কিস্তৃ 

হলাপ্দনী কৃপায় ন্স্বদপের যে সময়ে ক্রিয়া হয় তখনই ভাতার নামোদর হয়। 

সেউ নামোদয়ে মনোবভিতে নাম কপাপূর্বক্ক অবতীর্ণ হইয়। ভাক্তুর ভক্কিপৃত- 

গিহবায় নৃতা কবেন। নাম অক্ষরাঞ্তি নয়। কেবল জডজিহ্বায় নৃ্য করিবার 

সময় বর্ণাকারে প্রকাশ হন। উহা নামের রহশ্য | 

বিজয় । মুখানাঁম সকলের মধ্যে কোন নাম আতশর় মধুর ? 

বাবাজী । শতনামন্তোত্রে বলিয়াছেন । 

বজ্কোরেকৈক শামাপ সর্বব্দোধিকং মতং | 

তাদৃক্নঠমলহস্রেণ প্লামনমগমং স্মৃতং ও 
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আবার বঙ্গাগুপুরাণে ব'লয়াছেন ১ 

সহত্রণান্নং পুণ্যানাং ভ্রিরাবুঙ্া| তু বংফলং। 

একাবুত্তা। তু রুষ্ণস্ত নামৈকং তত প্রযচ্ষতি ॥ 

কষ্চনামাপেক্ষা আর উত্রুষ্ট নাম নাই। অতএব আমাব প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ 

ঘে “হরেক হরেক” ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই নিরন্তর করিতে থাক। 

বিজয় । হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি? 

বাবাজী । তুলসীমালায় ব| তদ ভাবে করে সংখ্য। রাখিয়া! নিরস্তর নিরপ্ধাধে 

ইরিলাম করিবে। শ্ুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে গ্রেম তাহা পাওয়া যায়। 

দংধ্যা রাখবার তাতৎপর্যা এই যে পাধকের ক্রমশঃ নামালোচনানরদ্ধি হইতেছে কি 

শা জানা ষায়। তুলসী ভকিপ্রিকবস্ত মুতরাং তৎসংস্পশে নামের অধিক বল অনুভব 

করা যায়। নাম করিবার সময় কুষের স্বরূপ 'ও নামের অভেদবুদ্ধিতে নাম করিবে। 

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নব'ব্ধ বা ৬৪ প্রকার | একাঙ্গ নাম নিরন্তর 

করিলে 'অন্ত-অঙ্গলাধনের সমন কিরূপে পাওয়। যাইবে? 

বাবাজী । ইচ্াতে কঠিন কি? চতুঃষট্টি অঙ্গ তক্তি নববিধ ভক্তির গন্তগ্ত । 

প্ীমুষ্তি অচ্চনেই হউক বাঁ নির্জনে নামসাধনেই হউক নববিধ ভক্তির সর্বত্র 

আলোচন! হইতে পাবে। শ্রীমৃত্তির সম্মথে কৃষণনাম শ্রবণ, কীর্ডভুন, স্মরণ ইতি 
হইলেই নাম্সাধন হইল। যেখানে শ্রীমতি নাই দেখানে শ্রীমৃষ্ঠি ম্মরণপূর্ধবক 

শ্ামুর্ভিতে তদদীয় নাম শ্রবণ কীর্ডনাদ্দি সমস্ত নববিধ অঙ্গ লাধন হইতে পারে। 

ধানের সুক্কৃতিক্রমে নাম কীর্ভনে বিশেষ ম্পৃ! তাহারা নিরন্তর লাম কীর্তন 

করিতে করিতে সকল ভক্তি অঙ্গের কাধ্য করিয়া! থাকেন। শুবণকীর্তনাদির 

মধ্যে শ্রানামকীর্তন সর্ববপেক্ষ। প্রবল সাধন। কীর্তনানন্দ সময়ে অন্তকোন সাধন!- 

্গের পরিচয় না আদলে ভাঙা যথেষ্ট । 

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়? 

বাবাজী । নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারার্দি নির্ববাহকালে এবং অন্সময়ে 

সর্বদা নামকার্তনকরার নাম নিরম্তর নামকীর্ডন | নামসাধনে কোনপ্রকার 

দেশক[ল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই। 

বিজয়ী আহা ! ষে পর্য্যস্ত আপনি কূপ। করিয়া আমাদিগকে নিপজ্তর নাম- 

করণে শক্তিদান না করেন /ল পর্যাস্ত বৈষ্ব পদবী লাভের কোন আশ! দেখি ন!। 

বা। বৈধণবের প্রকার পুর্ধে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাঙ্গ সতারাজথানকে 

বলিয়াছিলেন যে মিনি একবার কৃঙ্খচনাম করেন তিনি বৈষ্ব। ঘিনি নিপস্বর 
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কুঞ্চনাদ নবেন ৩নি বৈষবভর | ধীাঙ্াকে দেখিলে মন্তের মুখে কৃষানাম আইসে 
তিনি বৈধ্ঞবতম। সুতরাং ভোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কথন কৃষণাম 

করিছেছ তখন তোমরা বৈষ্বপধ্ী লা করিষাছ। 

বিচয়। শ্টদ্ধকুষ্ণনাম ও তদিতর যাহ] কিছু জ্ঞাতব্য তাহা নলুন। 
বাবাজী । গম্পূর্ণ আদ্ধোদিত 'আনভাভক্তিতে যে বৃক্জনাম উদয় হয় হাতাকেই 

কষ্নাম বলে। তদিতর তে কিছু নামেব মত লক্ষত হয, তাভা ভয়, নামাভাস, 

নয় নামাপরাধ ভইযা থাকে । 

বিজয় | 'গ্রুনো, হরিনাধকে সাগ্য পলি না সাধন খনিব? 

বাবাজী । সাধনভক্কির সন্ঠিত যখন নাম হইতে থাকে ভখন নামকে সাধন 

বলিতে পাব। আবার যখন ভাখ ৪ প্রেমভক্তির সভিত নাম ভয় তখন ল।মকেই 

গাপাবস্ত জাশিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্ষোচ ও বিশাশের 

প্রভার হয়। 

বিজয়। কুঞ্চনাম ও রুষ্জস্বদপের পরিচয় হে আছে কিনা? 

“বাবাজী । কিছুমাত্র পরিউয় ত্দে নাই। কেবল একটী রন্য আছে সে 

স্ব্ধপ অপেক্ষা নাম অধিক কুপা করেন । দ্গবপেব গ্রতি যে অপরাধ কৃত হয 

তাহ! ম্বদপ কখন? ক্ষমা কবেন না, কিন্তু স্ববূপের প্রতি মপরাপ ও নিজেব প্রা 

অপরাধ নাম কৃপা কর্বষা ক্ষমা করেন। তোমর। নাম অপরাধ অবগত হইয়। 

তাভা যন্তপূর্বক বর্জন করত নাম করিবে, কেননা নিরপরাধ ন| হইলে নাম হয় 

না। আগামী কল্য নাষাপরাধ বুঝিয়৷ লইবে। 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নামমাহাঙ্্া ৪ নামের স্ববপতন্থ অবগত হইয়! ধীরে 

দীরে রী গুকদেবের পদধূলি লইয়া বিপু রূণী গমন করিলেন। 

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। 

নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধীভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেয়ান্তগতি নামাপরধবিচর । 

ব্রনাথ ও বিজয়কুমার €' রাত্রে বিশুদ্বগাবে তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়! 

আন্ধলক্ষ নাম কগ্যি। 'অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই শ্রদ্ধনামে কৃষ্ক্প| 
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অন্ুভন করিয়া পরদিন প্রাতে পরম্পর সমস্ত কথ! বলিয়। গ্রভৃত 'মানন্দ লা 

করিয়াছিলেন | গঙ্গানান, কুষ্ঠাঙ্চন, ভরিনাম, দশমুল পাঠ, ইঈভাগবত আলোচনা, 

বৈষ্ণবমেবা ও ভগবংপ্রসাদ-সেনা ইতাণ্দ বিষয়ে দিবস যাপন করত সন্ধার প্র 

শ্রীবাসমঙ্গনে বুদ্ধবাবাজটী ম্তাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন । সাষ্টাগদগুবৎ প্রণাম 

করত উভয্ষে সমাদীন হইলে পুন্নদিনের গ্রজ্গাব মত বিদ্গয়কুগার নামাপরাপতত্থ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্বীয় স্বাভাবিক গ্রাসন্নগার সহিত বাবাছী মভাশ্য় বলিতে 

লাগিলেন। নাম খেজপ সব্বোত্তম তক, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রবার পাপ 

9 অপরাধের অপেক্ষা কঠিন। লব্বগ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয় মাত্রই দুর 

হয়, নামাপরাপ তত সহজে যায় না। পাসে, 

নামাপরাধযুক্তীনাং নাগা/ন্যব হরস্থাঘং | 

অবিশ্বান্ত প্রযুক্তানি ঠাগ্েবাথ করাণি চ ॥ 

'অবিশ্বান্ত নাম করতে পারিলে নাসাপরাধযুক্ত বাক্তির অপরাধ নামই হরণ 

করেন । দেখ বাবা, নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায় কত কঠিন। সুতরাং স্বুদ্ধি ব্যক্তি 

নামাপরাধ বজ্ভনপূর্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাভীতে না উৎপন্ন হয় 

একপ যত্ব করিতে পারিলে শুদ্ধনাম 'সতি শীঘ উদয় হন। কোন বাক্তি অশ্পুল- 

কের সহিত নাম করিতেছেন, তথাপি অপরাধগভিকে উচ্চারিত নাম তাহার পক্ষে 

নাম হইতেছে না । সাধকগণ বিশেষ সতক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে 

পারেন না। 

বিজয়। প্রভে!, গুদ্ধনাম কিরূপ? 

বাবাজী । দশআপরাধ শুন্ হরিনামই শুদ্ধ নাম। বর্ণাগুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে 

কোন কার্য নাই । যথ| পান্ে ;- 

নামৈকং যন্তবাচিম্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 
শ্রদ্ধং বাণুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সতঙ্যং | 

তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতা লোভপাষাণমধ্ো 

নিক্ষিপ্তং স্টা্নফলজনকং খাপ্বমেবাত বিপ্র ॥ 

এই শ্রোকের অর্থ এই যে “হে বিপ্র, একটা হরিনাম যণ্দ কাভার জিন্বায় 

উদয় হুন, বাঁ স্মরণপথ গত হন, অথব! শ্রবণ পথগত হন, তিনি ব্য তাহাকে 

উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধত1 ব! বণের অশ্তুদ্ধত! বা বিধিমত ছেদার্দি রভিতত। 

এস্কলে কোন কার্য করে না। কিন্তু বিচাধ্য এই যে, সেই সববশক্তিসম্পন্ন নাম 

দেহ গে, অথ, জনত। ও ণ1ভ প্রহৃতি পাষাণ মধ্যে পতিত হইলে শীন্্র ফলজনক্ 



২৮৬ জৈব ধর্ম । 

৯ম না। এন প্রতিবন্ধক ঢুই প্রকার অর্থাৎ সামন্ত ও বৃহৎ। সামান্ত প্রতিবন্ধক 

থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাভাস হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে। বুহৎ 

প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নাধাপরাধ হয়! তাহা! অবিশ্রান্ত নাম 

উচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।” 

বিজয়। এখন দেখিতেছি যে সাঁধকব্যক্কিগণের পক্ষে নামাপ্রাধ জ্ঞান 

ব্যতীত আর উপায় নাই। রুপা করিয়া নামাপরাধ গুলি বলুন । 

বাখাজী | নামাপরাধ দশ প্রকার | যথা পানে ;-- 

সতাং নিন্দা নায়ঃ পরমপরাধং নিতন্ুতে 

যতঃ খ্যাতিং যাঙং কথমুসহছে তদ্ধিগর্থাং 

শিবন্ত শ্রাবষ্োধ ইভগুণনামাদি সকলং 

পিয়াভিন্নং পশ্েৎসখলু হরিনামাতিতকরঃ 
গুরোরবজ্ঞ। অতিশান্ত্রনিন্দনং তথাথবাদে। হবিনাক্িকগ্ননং | 

নায়োবলাদ্ যন্ত হি পাপবৃদ্ধি নঁ বিদ্যতে তশ্ঠ ঘমৈঠি শুদ্ধিঃ ॥ 

ধন্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ধগু 5ক্রিষ। সাম্যমপি প্রমাদঃ| 

অশ্রন্দধানে বিমুখেহপ্য শুণ,তি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ 

শ্ররতেপি নামাহাক্কযে যঃ গ্লীতিরহিতো নরঃ। 

অহং মমার্দি পরমো নামি সোপ্যপরাধর্কৎ ॥ 

বিঞ্নয়। অন্নুগ্রহপুব্বক এক একটী শ্্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্য। করিয়৷ অপরাধ 

খুলি বুঝাইয়া দেন। 

বাবাজী । গুথমশ্লোকে ছুইটী অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপগ্নাধ 

এই ধে যে সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্শ, জ্ঞান 
ও যোগ পরিত্যা! করিয়াছেন তাহাদের নিন্দা করিলে বুহদপরাধ হয়। কেন 

না যাহারা নামের যথার্থ মানাআ্যজগতে বিস্তার করিতেছেন শীহাদের নিন্দা হরি 

নাম সহিতে পারন না | নামপরায়ণ সাধূদিগেরাাননা পরিত্যাগপুর্বক 

তাহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া! তাহাদের সঙ্গে নামকীর্তন করিলে নামের 

শীত্র কূপ হয়। 

বিজয়। প্রথম অপরাধ সুন্দররূপে বুঝিলাম, প্রভে। ! দ্বিতীয় অপরাধটী 

প্রইরূপে বুঝাইয়। দ্িন। 

বাবাজী । ভক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা | এ্রীবাথা! 

হইপ্রকার, প্রথম প্রকার এই, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও উবিঞু। ইহাদিগেপ গুণ" 

শস্পস্মট টপ 



| চতুর্ববংশ অধ্যায়। ২৮৭ 

নামাদি সঞ্চগ বগি দ্বারায় পৃথকৃপে দোখলে নামাপরাধ হয়। তাৎপর্য এই ষে, 

সণাশব একটা পুথক্ স্বত্থ শক্তি-সদ্ধ ঈগ্গর এবং বিষুণ একটী পৃথক্ ঈশ্বর একপ 
বল্লনা কবিলে বঈশ্বরধাদদ আসিয়! পড়ে। তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্ত 
শুক্কির বাধা জন্মে অত এব জীন মঈ দার্বশ্বর এবং তাহার শান্তি হতেই শিবাদি 

দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পুথক্ শক্কিলিদ্ধত1 নাই, এইরূপ 
বুদ্ধির সিত হরিনাম কবিলে অপরাধ ক্কয়না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে শিবশ্বক্ূপ 
অর্থাৎ সর্বমঙ্গলশ্বন্প শ্রীভগবানের নাম কপ গুণ ও লীল! তাহার নিত্যসিন্ধ 

বিগ্রহ ভইতে পৃমকৃ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কঙ্ঃশ্বরূপ, কৃষ্ণনাম, 

রঙ্গ গুণ ও কুষ্ণলীলা সকলই অপ্র'কুত ও পবম্পর পৃথক একপ জ্জান ও বিজ্ঞান 

পা করিয়া কৃষ্ণ নাম করিবে । নতুবা নামাপরাধ হইবে । এইপপ সন্বন্ধজ্ঞান 

লাভ কর৩ঃ কৃষ্নাম করার বিপি আছে । 

বিজয় । প্রথম ও দ্বিতীয় অপবাধ বুঝিলাম। যেহেতু আপনি পুর্বেই রুপা 

কারয়া শ্রীকৃষ্েের অপ্রাক চিন্ময়স্ববপের গুণ গুণী, নাম নামী, অংশ অংলী ইত্যাদি 

ভেদাভেদ সম্বন্ধে তন্বব্যাখ্য! করিয়াছিলেন । ধ্াচারা নামাশ্রয় ,করেন, তাহাদের 

পক্ষে শ্রীপুর চরণে চিদচিত্ুন্টের পাথক্য এবং পরস্পরের স্তন্ধ জানিয়া লওয়। 

আবশ্তক। এখন তৃতীয় অপরাধ ব্যাখা। করুন। | 

বাবাজী । নামতব্বের সর্ধোত্বমতা। যিনি শিক্ষার্দেন, তিনিই নাম গুকু। 

তাভার প্রি অচল! ভক্তি রাখ! কর্তপ্য | যান নাম গুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞ| 

করেন যে, তিনি নামশান্সঈ অবগত আছেন মাত্র; কিন্তু যাহার বেদান্ত 

দশনাদ্দি অধিক জানেন তাহার! নামশান্ত্র 4 অপেক্ষা শান্্রাথ অধিক অবগত ; 

ভিনি নামাপরাধী। বস্তৃতঃ নামতন্তধিনৃগুক্ক অপেক্ষা আর উচ্চগুর নাই। 

তাহাকে তদ্রপ মনে করিলে ণামাপরাধ হইবে। 

বিজয় । প্রতো ! আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থাকেঃ তবেই 
আমাদের সুমঙ্গল | এখন কৃপা করিয়া ৪র্থ অপরাধ ব্যাথা। করুন্। 

বাবাএী। শডশান্ত্র বিশেষ পরমাথ শিক্ষার স্থলে নামকে সর্বোপরি 

পাখিয়াছেন থথা ১৮৮ 

«৫ আন্ত জানস্তে! নাম চিদ্ধিবিক্তন মহস্তে বিষ! ভুমতিং ভঙ্জামছে ॥ ওঁ” 

শৎসত ও | পদং দেখত নমন্তবস্তঃ শ্রবশ্যবশ্রব আপন্নমুক্তং নামানি চিদ্দধিরে 

বন্ভিকনানি ভদ্রাগঞ্ে রণস্বস্তঃ সংহত | ও তমুক্তোভারঃ পুর্বং যথাবিদ খভহ্য 
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গর্ভং জনুপা পিপর্তন আন্ত জানস্তে! নাম চিদ্ছিবিস্তন মহস্তে বিষ সুমতিং ভা. 

সহ ইত্যাছ্য। ॥৮ 

এইপ্প সকল বেদে ও সকল উপদ্যিদে নাম মচায্য ৃ ষট হয়। এই সকণ 

এত নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয় । অনেকে ভাগ্য বশতঃ শ্রুতির অন্থান্ত 

উপদেশকে অধিক সম্মান করতং নামার্থ প্রতিপাঁদক শ্রাতর গ্রতি যে অবহেল। 

করেন, তাহাই তাচাদের নামাপরাধ। সেই অপরাধ ক্রমে তাহাদের নামে কচি 

হয়না । তোমর] এই সমস্ত প্রধান প্রপান শ্রুতিবাক্যকে শুতি শিরোমণ জ্ঞানে 

হরিনাম করিবে। 

বিজয়। প্রভেো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমুতব্ষণ হইতেছে । এখন 

পঞ্চম নামাপরাধ জানিবার জন্ত আমরা তষ্াধুক্ত | 

বাবাজী। হারনামে যে অববাদ তাহাই পঞ্চমাপরাধ । 

জৈমিনী ;_-শ্রুতি ম্থৃতি পুরাণেষু নাম মাগাস্মা বাচিযু ॥ 

যেহ্থবাদ ইতি জধুর্নতেযাং নিরয়ং গ্ষয়ঃ ॥ 

ব্রহ্মদংহিতায় বলিয়াছেন 

যন্নামকীর্ভন ফলং বিবিধং নিশমা ন শ্রদ্দধাতি মুতে যঢ় ভার্থবাদহ | 

যে! মানুষন্তমিহ দুঃথচয়ে ক্ষিপামি সংসার ঘোর বিধিপাগিনিপীড়িভাঙগং ॥ 

শাস্ত্র কিয়াছেন ঘে, ভগন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে। নাম চিন্ুয়ঃ 

অতএব মায়িকজগতকে সংহ্কার করিতে সম 

বিষুপন্মে)--কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যন্তাবাচি প্রবর্ততে । 

ভম্মীভবস্তি রাজেন্দ্র মৃহাপাতককোটয়ঃ ॥ 

বৃহগ্ারপীয়ে১-_মান্তৎপন্ঠামি জঙ্কুনাং বিহ্থায় তরিকীর্ভনং | 

সর্বপাঁপ গ্রথমনং প্রানশ্চিন্তং ছিজোতভমত | 

বৃহদ্বিষুপুরাণে ;-নায়নোহন্ত যাবতীশক্তি পাপনিহ্রণে হরে | 
তাবৎকর্তিং ন শরোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥ 

এই সমন্ত নাথহাক্মা পরম সত্য। ই শ্রবণ করিয় কম্ম ও জ্ঞান ব্যবসামী 

লোক নিজ নিজ ব্যবসার রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অথবাদ করেন । অথবাদ এই থে 
শান্ত্র নাম সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহ! প্রকৃত নর, কেবল ন|মে মতি 

প্রদান করিবার জন্ত এরূপ ফলক্রতি প্িখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল 

পোকের নাষে রুচি হস না। তোমগ! শাস্ট্রোক্তবাক্যে খিশ্বামপুর্বক হরিণাম 
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করিবে। যীহাঁরা অথবাদ কবেন ভীঁচাদিগের সঙ্গ করিবে না। এমত কি হঠাৎ 

স্রাভাদের মুখ দেখিলে বস্ত্রের সহিত নান করিবে, এবপ আ্রীগোৌরাঙ্গ শিক্ষা 

য়াছেন। 

পিজয়। প্রভো ! গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধ নামগ্রহণ বড় সহজ নভে, 

কেন না ভাহার! সর্বদ| নামাপরাধী 'অসল্লোকে পরিনৃত। আমাদের স্ঞায় ব্রাহ্মণ 

পাঁগতের পক্ষে সংসঙ্গ বড় কঠিন । হে প্রতো, আপনি কপ করিয়। সেই সকল 

কুসঙ্গ পরিত্যাগে শক্তি প্রধান করুন। আপনার মুখে যত শ্রবণ করিতো'ছ, ততই 

সুশ্রুমা বুদ্ধি হইতেছে । এখন হষ্ঠাপরাধ বলুন । 

বাবাছী। ভগবানের নাম সকলকে কল্পিত মনে করিলে ষ্ঠাপরাধী হয়। 

মায়াবাদীগণ এবং কম্মজডনকল মনে করেন মে পরমশ্ত্ব বর্ম নিব্বিকার ও নাম- 

কপশৃগ্ঠ | তাহার রামকুষ্চাদি নাম কার্গ্যাসদ্ধির জন্য গযিগণ কল্পনা করিয়াছেন, 

বাহাদের এরূপ পিদ্ধান্ত তাহার! নামাপধাধী॥ ভ'রনাম নিত্যবস্থ ও চিন্ময়। 

ভক্তির সঠিত জড়েব্িয়ে নাম উদয় হন এই মাত্র । সদ্গুরু ও শতিশান্ত্র হটে 

উচাহ শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সঠ্য বলিয়া জানিবে। কলিত বলিয়। মনে 

করিলে কখনই নামের কূপ! ১ইবে না। 

বিজয় । প্রভু, যে পর্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়াছিলাম, 

সে পথ্যন্ত কম্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সপ্পে আমাদের সেরূপ বুদ্ধি ছিল। আপনার 

ক্ুপায় সেবুদ্ধিদূর ভইয়াছে। এখন কৃপা করিয়! সপ্ূুম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন্। 

বাবাজী । যাাদের নামবে পাপাচগণে প্রণুপ্ডি হয় তাহার! নাম অপরাধী । 

নামের ভরপসায় যে সকল পাপ করা যায় তাহা যমানয়ম দ্বাবা শুদ্ধ হয় না| কেন 

ন। তাহ! নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, 

তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়। 

বিজয় । প্রভো, জগন্ে এপ পাপ নাই যাহা! নামে বিনষ্ট ভয় না) তখন 

নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়। 

বাবাজী । বাবা, জীব যোদন শুদনামাশ্রয় করেন সেদিন এক নামেই 

তা্ঠার প্রারদ্ধ ও অপ্রারন্ধ সমস্ত পাপ্ট বিনষ্ট হয়। পরেযে নাম করেন 

তাহাতে নামে প্রেম হয় । সুতরাং শুদ্ধ নামাশ্রিতব্য্তির পাপবুদ্ধি দুরে, থাকুক 

পুণ্যাদিকার্যে ও রুচ থাকে না। পাপপুণোর কথা দুরে থাকুক মোক্ষতে ও 

রুচি থাকে না। নামাশ্রিতব্যক্তি কখনই পাপ করিবেন না । তবে এই সার 

ইহাতে বিবেচ্য যে সাধুক ব্যক্তি শাম উচ্চারণ করেছেন হথাপি ঠাহাব কিছু 

৩৭ 
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কিছু অপরাধ গাঁকাঁয় উচ্চারিত নাম কেষল নামাভাস হয়, নাম হয় ন। নাসা” 

ভাসে ও পুর্নপাঁপক্ষয় হয় এখং নূতন পাপে রুচি জন্মেনা। কিন্তু পূর্ব "ভ্যান 

ক্রমে কিছু কিছু পাঁপাবশেষ থাকে । তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে । 
কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়। গড়ে তাঠাও লামাছাসে দূর হয়। কিন্তু যদ 

দেই নানা শ্রয়ী ব্যক্তি এক্ধপ মনে কবেন মে, নানব দ্বার। সকল পাপক্ষয় তধষ, 

আমি যর্দি কোন পাপকরি তাহা ও অবগ্ত ক্ষয় ভইবে। এই ভরসায় তিনি 

ষে পাপাচরণ করেন সেই পাপ অপরাধ হইয়া পাড। 

বিজয় । অটমাপরাপ ব্যাথা করিব! আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন| 

বাবাজী । পন্ম অথাৎ বর্ণাশ্ম ও দানাধি ধন্ম | বত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ 

কর্ম । ত্যাগ অর্থাৎ সন্ব কন্মকলত্যাগবপ চাস ধর্ম হহ অথাৎ ক্হবিধ যজ্ঞ ও 

অষ্টাঙ্গমোগাদি । এই নকল সংকম্ম মধো পরিগণিত উহা বাতীত শাস্ে ঘে 

সকল শুভ কি শিদ্দিগি আছে সে সমক্ই জডপন্সান্তরত তরাং প্রাকৃত । 

ভতগবন্নাম গ্রকুতির অতীত পূর্বোক্ক সমস্ত সতকন্মতি উপাধস্বনপ ইইয়। অপ্রাকৃত 

সুখন্ধূপ উপেয় সংগ্রহ করিখার প্রতিজ্ঞা! কান সুরত সে সকল উপায় মার 

কেহই উপেয় নয়। কিন্তু হরিনাম সাধন কালে উপায় হইলে ও ফ্লকালে স্বয়ং 

উপেয়। অতএব হরিনামের সঠিত অন্ত কোন সতকর্ম্ের তুলনা নাই । যাহাদেব 

মনে অন্য সকম্মের সহিত হরিনামের অনশ্পূদ্ধ আসিয়া উপস্থিত তয় তাহার! 

নামাপরাদী। মেই দেই কম্মেব মে সকল ক্ষুদফল নির্ণীঠ আছে তাহা নামের 

নিকট প্রার্থন! করিলে নাম অপরাধ হুয়। কেননা তাহাতে অন্ত সংকর্মের 

সহিত নামেব সামাবুদ্ধি হইয়া! পড়ে। ভোমর! সতকন্মের তুচ্ছকল জানিয়া হরি 

নামকে অপ্রারৃতবৃদ্ধিতে মাশ্রয় করিবে। ইহাই অভিধেয়জ্ঞান । 

বিজয় । প্রো, হবিনামের তুগ্য আর বিচুই নাই তাহ! আমাদের বোধ 

হইতেছে । এখন নবম আপরাধ ব্যাখ্যা ককন্। আঁমাপ্দর" চিত্ত বড়ই সতৃষ্চ 
হইয়াছে। 

বাবাজী । হবেদশান্ত্ে যাহাকিছু উপদিষ্ট ভইয়াছে তৎসর্ধাপেক্ষা হরিনাম 

উপদেশ শ্রেষ্ট । অনন্যভক্তিতে ধাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাভারাই হরিনামের 

প্রকৃত ধিকাবী। যাকাদের শদ্ধা হয় নাই, অপ্রারূত সঙ্গে বি এবং হরিনাম 

শবণে রুটি হীন তীহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নাঙাপরাধ হয় | হরি- 

নাস সব্বোপরি এবং সেই শুরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে এইক্প 

উপদেশ পীধন বরই হাল অধিকারী না! দেখিয়। হরিনাম দান কাখবে না । 



চতুর্বিবিংশ অধ্যায়। ২৯১ 

ঘন ভুমি পরমভাগব হইবে তখন ভুমি শক্তি সঞ্চার করিতে পারিৰে। কৃপা 
পূর্বক গ্রথদে শক্তিসঞ্চার করিনা যে জীবের নামে শ্রদ্ধ। উৎপত্তি করিবে, তীঁহাকে 

ইরিনাম উপন্ধেশ করিবে। যত দিন মধ্যম বৈষ্ণব থাক ততদিন অশ্রদাধান, 

.বহির্দুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্ষিদিগকে উপেক্ষা কৰিবে। 

বিজয় । প্রতে!| অনেকেই অর্থলোঁভে ঝ ধশংলোভে অনধিকারীকে হরি 
নাম মহামগ্্র দান করেন, ভীাহার| কিকপ? | 

বাধাজী। তাহার! নামাপত্বাধী ॥ 

বিজয়! পা করিয়া দশম জপবাধটা ব্যাথা! করুন্। 

বাবাজী ! ঘিনি এই জভীয় সংসারে আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পান্ত 

ও জনগণ আমার এন্ঈপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া গাকেন; কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক 

বিরাগ বা জ্ঞান উদয় হইলে পগ্ডিতধিগের নিকট নামগাহাত্ম শ্রবণ করেন) 

অথচ সেই নামে ষে গ্রীতি করা উচিত তা! করেন না, তিনি গ নাম অপরাধী । 

এই জন্তই'শিক্ষার্টকে এরূপ কখিত হইয়াছে, 

লান়্ামকারি বহুধা নি নর শক্তিস্তত্রার্পিতা নিমদিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 

এতাদুশী তব কা ভগবন্মামাপি, দুর্দৈধমিদৃশমিহাজনিনান্থরাগঃ ॥ 
বাব, এই দশটী অপরাধ শুন) হইয়! নিরভ্তর হরিনাম কর। নাম, অভিশীন্ 

কপাকরিয়া প্রেম দিয়! পরম ভাগবত করিবেন। ূ 

বিজয় । 'প্রভো, দেখতেছি ফে, মায়াবাদী, কর্বাদী, যোগী, সকলেই 
নামাপরাধী। বছ্জন মিশিত হইয়া ঘষে নামসংক্ষীর্ভ্ন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ব 

দিগের ফোগ দেওয়া উচিত কিনা? 

বাবাজী। ঘে সন্থীর্ভনমগ্ডলে নামাগরাধীগণ প্রধান হইয়! কীর্তন করে, 

ভাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বে সন্্ীর্ডভনম্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণৰ 

ধা দামাস্ত নামাভামী প্রবল তাহাতে যোগদিলে দোষ হয় না। বরং নামী 
নের সুখলাভ হয়। অস্ত রাত্র অধিক হইল কলা লামাভান ভত্ববিচার শ্রবণ 

কবিবে। 

বিজয় ও ব্রক্গনাথ নামপ্রেষে গদগদন্বরে বাবাজী মহাশয়কে স্তুতি করতঃ 

ভাঙ্গার পদধুলি গ্রহণ পুর্ববক বিৰ্পুদ্ধবিণীর অভিমুখে *হরিহরয়ে নদঃ, গান 

করিতে করিতে গমন করিলেন। | 
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নিত্যধর্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন । 
প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ বিচার। 

পরান সন্ধ্যার পাই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধবাধাজী মতোদযের নিকট 

উপস্থিত হইয়া সা্টাঙ্গে গ্রণাম করিলেন । অবসর পাইয়! বিজয় বপিশেন, প্রনো। 

কূপ! কবিয়। নামাভাস তন্ব সম্পূর্ণৰপে বলুন, আমাদের নাম সন্বন্ধে তুষণ। অত্যন্ত 

প্রবল হইয়াছে । বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন | শ্নামওত্্র বুঝতে হইলে 

নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এই তনটা বিষয় বুঝতে ভব | নাম ও নামাপবাধ- 

বিষয়ে অনেক কথ! খপিয়াছি | সম্প্রতি নামাগাস ব্যাথ্য। কপিতেছি। নামের 

আভানকে নামাতাস লে । 

বিজয়। আভান কি ও কত গ্কার? 

বাধাজী। আভামলশবে বাঁস্ত, ছায়! ও প্রতবিষ্বাক বুঝায় । কোন প্রকাশ- 

ময় বস্তর যে কান্তি বিস্তু ত হয়, তাহাকেই কান্তি বা ছাযা বণ| যার। সেই গুকাশ- 

ময় বস্তু অন্য হত্বে প্রতি ভাত হইলে তাহাকে প্রতিবিশ্ব বল! যায়। সুঙয়াং নামৰপ 

হধ্যের দুই প্রকার আতাস অথাৎ নামছায়া ও নামগ্রতিবিষ্ব | খিজ্ঞগণ ওক্ক্যাতাস, 

ভাবাভাস, নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন । সর্ব- 

গ্রকার আশানই প্রতিবিষ্থ ও ছতয়াভেদে দুষ্ট প্রকার। 

বিজয় । ভজ্্যাভাস, ভাখাভাস, নামীভাস ও বৈষ্ণবাঁভাম এই সকলের 

পরস্পর সম্বন্ধ কি ? 

+ . বাবাজী । বৈষ্ণব হরিনাম আলোচন। করেন। তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের 
সঠিত নামালোচন] করেন, তখন তাহার আলোচিত নাম নামাতাস। তিনি স্বয়ং 
বৈষ্ঃবা হান বা ভক্ক্যাতানস। তিনি যখন ভাবাভাসের সহিত নামা'লাচনা করেন, 

তখন ও তাহার নাম শামাভান মাত্র। ভাব ও ভক্তি একই ৰপ্ত কেবল সংকোচ 
বিকোঁচ অবস্থাভেদে পৃথক নামে পরিচিত। 

বিজয়। কোন অবস্থায় জীব বৈষ্ঝবাঁভাস হন? 
বাবানী। শ্রীভাগবণে বলিয়াছেন '“অচ্চাধামেৰ হরয়ে যঃ পুজাং শদ্ধয়ে- 

হতে। নতঙড়াগবু চাগ্রেযু স ভক্ত; প্রাকৃত। স্থুতঃ 1” এইঙ্লোকে যে শ্রদ্ধাশধ 



-সযস্ 
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আছে, তাহ! শরদ্ধাভাম মা, কেনন! ভগবদ্বক্ক পরিভ্যাগপূর্বক কৃষ্ণপুজায় 

যে শরদ্ধ। তাহ! প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়! বা প্রতিখিষ্ব। তাহা কেবল পরম্পরাগত 

লৌকবী শ্রদ্ধা মাত্র। অনন্তঙক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা হয় তাহা নয়। সেই 
ভক্তাতাসের শ্রদ্ধা! ও পুজা প্রাকৃত অতএব তিনি ও প্রাবৃত ভক্ত বা বৈষ্বাভাম। 
প্রীমন্মস্া প্রত হিরণ্যগোবদ্ধনকে বৈষ্ণব প্রায় বালয়াছিলেন | বৈষ্ণব প্রায় শবের 
অর্থ এই যে প্রর্কৃত বৈষ্ণবের স্থায় মাল! মুদ্রাদিধারণ পুব্বক নানাভাম করিয়। 

থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা শুদ্ধবৈষ্ব নন। 

বিজয় । মায়াবাদখগণ যদি*বৈঞ্ণবমুদ্র, ধারণপুব্বক নাম উচ্চারণ করেন, 

৩বে তাহাদিগকে কি বৈষবাভাস বলা যাইবে? 

বাবাজী । না, তাহাদিগকে বৈষণবাভাস বল! যাইবে ন1। তাহারা অপরাধী 

অত এব তাহাদিগকে খৈষ্বাপরাধী বলা যায়। প্রতিবিষ্ব নামাভাপ ও প্রতিবিষ্ব 

তাবাশাস আশ্রয় করিয়াছেন খলিয়। তাভাদ্গকে বৈষ্ণবাভাস খলা যাইতে পাঞ্গিত 

কিন্তু অতান্ত অপরাধবশতঃ তাহারা বৈষ্তবনামের যোগা না হওয়।য় তাহারা স্বয়ং 

পৃথক হয়া পড়েন। 
বিজঞয়। প্রতো !  শুদ্ধনামের লঙ্গণ আর একঠুম্পষ্ট করিয়া বণিলে 

আমর। ভালরূপে বুঝিতে পারি ॥ 

বাবাজী । আন্যাভিলামতাশৃন্ত ও জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবুত আমুকৃলা 

শাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়! 

পরমানন্দ অনুভবের ষে অভিলাষ তাহা অগ্ভাভিলায নয়। তদ্বতীত নাম দ্বার! 

গাপক্ষয় বা মোক্ষ লাভের অভিলাষাদি যত প্রকার বাসন| আছে, তাহা! সমস্তই 

অন্ঠাভিলাষ। অন্ঠাতিলাষ থাকিলে নামগ্ুদ্ধ হন ন1। জ্ঞান কম্ম যোগাদির 

চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফল কামনা রিত না হইলেও শুদ্ধ নাম হয় না । 

প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অন্থকৃল প্ররবৃত্তিক্ন সহিত 

যে নামালোচন! তাহাই শুদ্ধনাম। এই লক্ষণে আলোচনাপুর্বক দেখ যে নামা- 

পরাধ ও নামাভাস শন্ত নামই শুদ্ধনাম | অতএব শ্ীকলিুগপাবনাবতার গৌরচন্ত্ 

বলিয়াছেন যে “'তণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ঠন।। অমানিন। মানদেন 

কীর্ভনীয় সদ! হুরিঃ 1” 

বিজয়। প্রভো 1 নামাভাস ও নামাপরাধের শ্ববপ ভেদ কি? 

বাবাজী । শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস ভইল। সেই নামাভান কোন 

অবস্থায় নামাভান বলিয়! উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় নামাপরাধ বাঁলয়। উক্ত হয় 



এ 
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যেস্কলে অজ্ঞত| বশঠঃ অর্থাৎ ত্রমপ্রমাদবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয় মেস্থলে 

কেবল নানাভান। যেস্কলে মায়াদার্দি জনিত ধূর্ততা, মুমুক্ষা! ও ভোগবাঞ্া 

হইতে অস্তুদ্ধ নামের উদয়, সেস্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটা নামাপরাধ 

ঠোনাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞত1 হতে হইয়া থাকে, তবে সে 
সমগুহ নামাভাল মাত্র । জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাম যতদিন অপরাধ লক্ষণ ন। 

পায়, ততার্দন নামাভান খিদৃ'রত হইয়া শুদ্ধ নামোদয়ের আশ থাকে। অপরাধ 

লর্মণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বল! 

হইয়াছে, তথ্যতী 5 মঙ্গল আর উদয় হয় না। 

বিক্রয় । নামাভাশী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন ,করিলে, নামাভাস নাম 
হইয়। উদিত ভন? 

বাঁধাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ নামালোচন! করিতে করিতে অতি শীম্ব শুদ্ধ- 

ভক্ততে রুচি হয। তখন যে নাম জিহ্বায় আন্ত হন সে নাম শুদ্ধনাম হন। 

পঙ্গে পে নামাপদাঞ্খর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত করা আবশ্তক, কেনন! সে রূপ 

সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধ নাচ উদয় হয় না। সতসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র ভেতু। 

এইজগ্ঠই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতনগোস্বানীকে এইবপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে 

সতসঙ্গই ভক্তিমূল। যোধিৎসঙ্গ ও অভক্রসঙ্গ ত্যাগ করত সংসঙ্গে কঞ্চনাম কর। 

বিজয়। গ্রনো ! তবে কি গুভিণী সঙ্গ ত্যাগ ন! করিলে জীবের শুদ্ধনাম 

উদয় হষ্টবে না? 

বাবার্জা। স্্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তব্য । গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বিবাহিত স্ত্রীর 

সন্ত অনাসক্তভাবে বৈষ্বসংসার সমুদ্ধি করেন, তাহাকে স্ত্রীন্গ বলে ন]। 

সত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আমক্তি তাহারই নাম 

যোষৎসঙ্গ। দলেই আসক্তি ত্যাগ করিয়! গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনাম আলোচনায় 

পরমপুর্যাথ লাভ করিতে পারেন। - 

বিজয়। প্রভে! ! নামাভান কত প্রকারে লর্ষিত হয়? 

বাবাজী । শ্রমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন ১--- 

সাঙ্ষেত্যং পারিছাস্তন্বাস্তোভং ছেলনমেববা | বৈকুগ্চনামগ্রহণমশেষাঘহর়ং বিদুঃ ॥ 

নামতন্ব ও সম্বন্ধতত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারি প্রকারে নামাভাস করেন। 

কেহ কেহ সঙ্কেত দ্বার! কেহ কেহ পরিহাল দ্বার, কেহ কেহ্ স্তোভ দ্বার! এবং 

কেহ কেহ হেলন ছার! নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন। 

খিজয়। প্রত ! লাংকেত্য নাম গ্রহণ কিরূপ? 
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বাবালী। আজ|খিল মরণদময়ে শ্বীয পুত্রকে তবীয় নারায়ণ নামে গাহ্বান 
করিয়াছিল। কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাংকেতা নামগ্রঠণের 

ফল লাভ ভযাছিল। স্রেচ্ছগণ শৃকষরক্ষে চাত্াম হারাম বলিয়! ঘ্বণ! করে। হারাম 
শান্দ হা রাম এই দুইটী শব্দ থাকায় তাহাদের সাংকেত্য নাম গ্রহণ ফলে যমযন্ত্ণা 
হঈতে যুক্তি তয়। নামাভাগে মে মুক্কি হয়, ভাতা সর্ববশান্্র সম্মত । নামাক্ষরে 
মুকন্দ সম্বন্ধ দৃঢরূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষর উচ্চারণে মুকুন্দম্পশ ঘটিযা পড়ে । 
অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্গক্জানে যে মুগ্রি হইতে পারে নামাহাসে সে 
মুক্তি সকলেএই অনায়াসে হইয়া থাকে । 

বিজঞ্প। প্রভে! ! পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অভন্বজ্ঞ গ্লেচ্ছণণ, তগ। 

পরমাথবিরোধী অন্থরগণ পরিহান করিনা কুষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্ক্িলাহ করিয়া- 

ছেঁন, তাহা আমরা শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি । স্তোতপৃণ্বক নামগ্রহথণ 
কিরূপ ভাহা বলুন । 

বাবাজী। অনম্মানপূব্বক অন্যকে কৃষ্জনাম করিতে বাধ। দিবার সময় ফে 

নাম গ্রহণ হয় তাহাই স্ভোভ। একজন সুবৈষওব হবিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, 

তখন একজন পাষণ্ড আসিয়! কদর্য মুখণ্ঙী করত বপিল, “ষা] ভোর হরি কৃষঃ 

সকলই করিবে ।৮ ইহাই স্তোভের উদাহরণ। তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুঞ্জি 
পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, নানাক্ষরের এপ স্বাভাবিক বল। 

বিজয়। হেলন কিকপ? 

বাবাজী । অনাদরপুব্বক নামগ্রহণ। প্রভানথণ্ডে,- 

মধুর মধুরমে তম্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবন্লী সংফলং চিৎস্বরূপ*। 

সক্কুদপি পরিগীতং শদ্ধয়! ভেলয়! খা গগুবর নরমাঞ্রং তারয়েৎ কৃষ্ঞনাম ॥ 

এই শ্লোকে শশ্রদ্ধয়), অর্থে মাদরপুব্বক, “হেলয়া”' অথাৎ অনাদরপুর্বক ইঞাই 

বুঝিতে হইবে । নরমাত্রং তারয়েৎ এই বাক্যদ্ধারা যবনপধিগকেও কঝচনাম মুক্তি 

দেন, ইহ বুঝিতে হইবে। 

বিজয়। হেলনকি অপরাধ নয়? 

বাবাজী। ধূর্ততার সহিত ছেলন হইলে অপরাধ । অঞ্ঞহার মহিত হেলন 

হইলে নামাভাপ। 

বিজয় । নামাভাস হইছে কিকি ফল হয় এখং কিকি কল হুষঈটভে পারে 

না, তাহ! আ্ঞা করুন । 



২৯৬ জৈব ধর্শ। 
বাবাজী । তৃক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস 

হইতে লাভ হয়| কু প্রেমরূপ পরমপুরুযার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় ন[। 

যদি নামাভাসী শুদ্ধতক্তের সঙগক্রমে মধামবৈষঃবপদে উন্নত হইতে পারেন, তবেই 
গ্রন্ধভক্তি লাভ করত শ্রদ্ধনামের ফলে নামে প্রেম লাভ করেন। 

বিজ্গয়। গ্রাভো । জগতে নহতর বৈঞ্বাভাস বৈষব লিঙ্গধারণপূর্ধবক নিরস্কর 

নামাভাস করিয়]! থাকেন, ঠাঠারা! বছদিনেও প্রেমলাভ করেন নাউচ্ঠাবকাবণ কি? 

বাবাজী | রম্য এই যে, ভক্কাভা বাক্তিগণ শুদ্ধভক্তি লাভের মোগা 

হইতে পারিলেও অনন্ঠভক্তির অভাবে যাহাকে তাহাকে সাধু খপিয়! সঙ্গ 
করেন। াহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুলঙ্গ ক্রমে শুদ্ধবৈষ্বের প্রতি সহস। 

অপরাধী হয় স্বীয় শীয় উন্নতি পথরোধ করতঃ ততন্তৎসঙ্গক্রমে মায়াধাদা্দি 

অপসিদ্ধাস্তে অবনত ভইয়! পডেন। শ্রতরাং শুদ্ধ-ভক্তি *5তে দার পড়িম! ক্রমশঃ 

অপরাধী শেনীতৃক্ষ হন। যদি তাহাদের পূন্বনথকতি পরল হইয়! কুল হইতে 

তাহাদিগকে পথক রাখেন এবং সতসঙ্গ আানিয়া উপস্থিত করেন, তবেই তাহা 

দিগের শুদ্ধবৈষ্ণবতা। লাভ ভয়। 

বিজয় প্রভো ! নামাপরাধের ফল কি? 
বাবাজী । পঞ্চবিধ পাপ কোটাগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না। 

নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে। 

খিজয়। প্রভে।! নামাপরাধের ত ফল তদ্রপ। নামাপরাধ মময়ে যে 

নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি কান সুফল নাই? 

বাবাজী । নামাপরাধী যে ফল বাঞ্চা কররয়। নামোচ্চারণ করেন, নাম 

সেই ফল তাহাকে দিয়! থাকেন। কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন ন1। 

সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধের ফল তাহার ভোগ হয়। নামাপরাধী শঠত! সহকারে 

যেনাম করেন, তাার ফল এইকপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার 

অনবসরে নাম টচ্চারণ করেন। সেই নর্বম তাহার লুকৃতি মধ্যে সংগৃহীত হয়। 

ক্রমে ক্রমে মেই সুকৃতি পৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নাম পরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়। তখন 
নামাপরাধী অবিশ্রাস্ত নাম গ্রহণ পূর্বক নামাঁপরাধ হইতে সুক্িলাভ করেন। 
এই প্রণাণী ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ ভরিভক্ত হইয়াছেন। 

বিজয়। এক নামে যখন সমস্ত হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত 

নামের প্রয়োজণতা কেন হইল? 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ২৯৭ 

বাবাী। নামাপরাদীগণেব চিন্ত্ব ৪ বাবভার সর্বধ। দূষিত | স্বগাবতঃ 

াঙারা বচিম্মথ। সতরাং সাধু ব্যক্তিতে বা সাধু বন্ বা কালে ঠাহাংদব সর্বদা 

অর্প৮। অদতপাত্রে, অপৎসিদ্ধান্তে ও অপৎকাম্যে তাহাদের নৈসগিক রুচি । 

আধশ্বাপ্ত নাম করিলে আর সেন্দপ অসৎসঙ্গ ও কাগো অবসর হয় না, নুতগাং 

অপংসঙ্গা ঠাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া! সত্বিষয়ে বল বিধান করেন। 

খিজয়। প্রভেো ! আপনকাব শ্রীমুখ ভইচছে আ্রীনামঠঙ্কেব অমুত প্রবা$ 

আমাদেব কর্ণকৃতর পিয়! হাদয়ে প্রবেশ পুন্বক আমাদিগকে নাম প্রেমবসে উন 

করিতেছে । অগ্ক আমবা নাম, নামান্াল ও নামাপরাধ পুথক পথক্ করিয়। 

জানিতে পাখিল্! ধ্ঁতার্থ হইলাম । উপসংহারে যাহ! আঙক্ঞ| করিবেন তাহ শুনিতে 

শাপস| জন্মিঠেছে। 

বাবাজী । পিত জগদানন্দের প্রেমবিবর্তে একটী উপর্দেশ আছে, ভাঙা 

বণ কর । 

অসাধু সঙ্গে ভাই কুষ্টচনাম নাত হয়| নাম বাহ্বায় খটে তপু নাম কু নয় | 

কভু নানাভাস শু, কহু নাম অপরাধ | এ সব জ্যানাব ৬:ই বৃষ শুক্ষির বাধ ॥ 

মি করিবে কুঙ্চনাম সাধুপঙ্গ কর। শাক্তমুরক্তসিদিণা 1 দূবে পরিহর ॥ দশ 

অপরাধ ত্য্জ মান অভিমান । অনাসঞ্রশ্য পিষয়ভুপ্ধী পক কষ্খনাম ॥ কুষভক্তি 

অনুকূল করন স্বীকার। করুঞ্ঝ দক্কিব প্রতিকূণ কব পর্ধহার ॥ জ্ঞাননোগচেষ্ট। 

ছাড় আর কম্মসঙ্গ। মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ ॥ কৃষ্ণ আমায় পালে 

রক্ষে জান সব্বকাল। আত্ম নিবেদন দৈন্ে ঘুচাও জঞ্জাল ॥ সাধু পাওয়া কষ্ট 

বড জীবের জানিয়া। সাধুভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নর্দান ॥। গোরাপর্দ আশ্রয় 

কবহ বুদ্ধিমান । গোরা বই সাধু গুরু আছে কেবা আন ॥ পৈরাগা ভাই, গ্রাময- 

কথা ন! গুনিবে কাণে। শ্রামাবার্ডী না কহিবে বে মিপিবে আন ॥ স্বপনে « 

ন| কর ভাই ক্রীদরশন। গহে জী ছাড়িমা তাই আ'সয়াছ বন ॥ যদি ঢাঠ গ্রাণয় 

রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে | ছোট হবিদাসের কথ| থাকে থেন মনে ॥ ভাল না 

খাইবে আর ভাল ন। পরিবে । জদধযেতে রাঁধাকুষ্ঞ সর্বদা সেখিবে॥ ৬বিদাসের 

হায় কৃষ্খনাম বপিবে ববনে। অষ্টকাপ রাধাকুফেঃ সেবিবে কুজবানে ॥ 

গহস্ত বৈবাগী ভাতে বলে গোরারায়। দেখ ভাই, নাম বিন। শেন দিন 

নাহ বায় ॥ বছ অঙ্গ সাধনে ভাই নাকি প্রয়োজন । কষ্খনামাশয়ে শুদ্ধ কব 

জীবন ॥ বদ্ধজীবে কুপা করি কুষ্ণ ভৈল নাম । কপিজাবে দয়! করি কষ 

গৌরধাম ॥ এবীন্ছ সর ভাবে ভঙ্গ গৌরদন॥ ঠবেঠ পাইবে তাই 
৩৮ 



২৯৮ জৈব ধন্ম। 

শ্বীকুষঃটবণ ॥ গৌরঞজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়।। ভবেরুষ্খ পাঁম বল নাচিয়। 
নাচিয়া | আচিরে পাইবে ভাই নাম প্রেমধন । যাহা বিলাইতে প্রভৃর না 

আগমন ॥ 

রদ্ধবাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগপদাননের প্রেমবিবর্ত শবণ করিরা খিঞয় 

ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হুইয়। পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ 

অচেতন প্রায় থাকিয়া বিজন্ন ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই ভাঁতে ধারণ করিয়! 

কািতে কাঁদিতে এই পদটী গান করিতে লাগিলেন ৮ 

রুষ্ণনাম ধরে কত বঞ্। 

বিষয় বাসনানপে মোরচিত সদ! জলে, রবি ত্র মরুভৃমি সম। 

কণবন্ধ, পথ দিয়!, হদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় শ্রধা অন্থপম ॥ ১ ॥ 

হৃদয় হইতে বলে জিজ্বার অগ্রেতে চলে, শর্ষরূপে নাচে অন্ুক্ষণ | 

কে মোব ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাপে থরথর, স্থিৰ হৈতে না পারে চরণ ॥ ২ & 

চক্ষে ধার! দেহ ঘর্ট, পুলকিত সব চন্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর। 

মুচ্ছিত হইল মন, প্রণয়ের আগমন, ভাবে স্ব দেত জরজর ॥ ৩॥ 

কৰি এ৩উপদব, চিন্তেবষে সুধাদব, মোরে ভারে প্রেমেব সাগর । 

কিছু ন। বুঝিতে দিল, মোরে ত খাঙুল কৈল, মোরে চিন্তবিত্ত 

সব ভরে ॥ 81 

লইন্ু আশ্রয় যার, হেন ব্যবহার তার, বশিতে না পারি এসকল। 

কৃষ্ণনাম উচ্ছাময়, ধাহ্যোহেম্থী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল ॥ ৫ ॥ 

প্রেমের কলিকানাম, অদ্ভুত রাসর ধাম, ছেন বল করয় প্রকাশ । 

গবৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজবপ গুণ, চিওহরি লয় কষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥ 

পূর্ণবিকশিতহ গা, ব্রজেমোবে যায় লঞ। দ্রেখায় মোরে শ্বরূপবিলাস। 

মোরে সিদ্ধদেহ দিয়!, কষ্ণপাশে বাখে গিয়া, এ দেক্ছের করে 

সর্বনাশ ॥ ৭॥ 

কুষ্ণনীম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়। 

নামেব বালাই যত, সব লয়ে হই হত, তাবে মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥ 

এই নাম গান করিতে করিতে অর্রাত্র হইল | নাম সমাপ্ত ইউলে বিজয় 
ও ব্রজনীথ ও%দেবেব আজ্ঞালাভ করত নামরসে মগ্ ভাবে নিজ স্থানে গমন 
করিলেন । 



ফড়বিংশ অধ্যায় । ২৯৯ 

মড়বিংশ অধ্যায়। 

রনবিচার আরম্ভ | 
প্রায় একমাস বিজয়কুমার অন্থপন্থি5। ব্রজনাথেব পিডামহী ব্রজনাথ ও 

বিজয়কুমারেষ অভিপ্রায় প্রান্ত হয়! ঘটকের দ্বারা একটী স্পাত্রীস্তির করিলেন । 
বজয়কুমার সংবাদ পাইয়! স্বীয় ভ্রাতাকে ভাগিনেয়ের শুভবিবাহ কাধা নির্বাহের 
জান্তা খিশ্বপু্ষররণী গ্রামে পাঠাইয়া দ্িলেন। শুভকাধ্য প্ছভদিনে নি্পন্ন হইল | 
বিবাহ্কের সকল কথা মিটিমা গেলে বিজযকুমার এক দিবস আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 

উাহার চিত্ত পরমার্থ বিষয়ে বিশেষ উদ্দিপ্র ভওয়ায় ঠিনি আর বিষয় কথা আলো5ন। 

ন! করিয়া! একটু অন্যমন হয়! বসিয়। আছেন। ব্রজনাথ বলিলেন “মাম। আপ- 

নার চিন্ত আজকাল কেনগ্ডতির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনাব আজ্ঞা 

মে আমি সংসার শৃঙ্খলে বন্ধ হষ্টলাম। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার মনের 

ভাধ কি তাত। আজ্ঞা করুন” বিজয় বলিলেন, বাথা আমি একবার শ্রীপুরুষোত্তম 
দর্শন করিবার মানস করিয়াছি) কয়েকদিন পরে মাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্র যাতর! 

করিব। চল একবার শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লয়! আসি। আহারাস্তে অপরাক্কে 

ত্রঙ্গনাথ ও বিজয় উভয়ে শ্রীনায়াপুর গিয়! শ্রীল রথুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে 

সমশ্ত কথ! নিবেদন কিয়! ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থনা করিলেন । বাবাজী মহাশয় বিশেষ 

আননের সহিত বলিলেন ঘে শ্রীপুকষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভূর 

গাদতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষা শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। 

তাহার শ্রীচরণ দর্শনপুর্ধ্বক তাহার উপদেশ ভক্তিপৃব্বক গ্রহণ করিবে । শ্রীন্বরূপ- 

গোস্বামীৰ শিক্ষা সম্প্রাতি টাহারই কে আছে । প্রত্যাবর্তন সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ 

আগ্রহেব সহিত নিজের হ্রীপরুষোত্তম গমনেচ্ছ! প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আন- 

ন্দিত হইলেন । উভয়ে বাটীশে আসিয়া! সোব্ৰয় প্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিত।-, 

মহীও সঙ্গে যাইবার কথা স্থির করিলেন। 

জো্ঠমাম না পড়িতে পড্ডিতেই ঘাঞ্রীগণ স্বীয় স্বীয় গৃহপরিত্যাগপূর্্বক 

আপুকযোভ্তমের পথ অবলম্বন করিলেন। কয়েকদিন চলিতে চলিতে তাহারা 

দাতন অতিক্রম করিয়। জলেশ্বরে পৌছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরগোর-গোপানাথ দশন 

প্ৰবক শ্রীবিরজ্াক্ষে তরে উপস্থিত হইলেন। তখায় নাভিগঞ্| ক্রিয়াসঘা স্তিপূর্বক 

বৈতরণী জ্রানাস্তে কটকনগার শিয়া গোপাল দর্শন করিলেন পরে একামকাননে 

শ্রীপিঙ্গরাঙ্গ দশন করত: ক্রমশ: ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । ঘাত্রীগণ আপন 



)০ ০ জৈব ধর্ম | 

আপন পাণ্ডা্দিগের প্রদত্ত শলয়ে স্তান প্রাপ্র হঈলেন। বিজধকুমাব, ভ্রজনাথ 

ও ভত্পিতামগী হরচণ্ী সাভিতে বালা! করিলেন। রীতিমত তীর্থ পবিক্রমণ 

সমূদস্ান, পঞ্চ তীর্থ দশন, ভোগ প্রপাাি সেবন করিতে লাগিলেন । তিন চার 

দিবস অবস্তানেব পর বিজষকুমাব ও ব্রজনাগ শ্রীমন্দিরে শ্রীমশ্্হাগ্রভূর গপ্রতিরুতি, 

শ্রীচরণ চিহ, ও ঞ্টুণী চিঙ্ত দর্শন কবভঃ মভাপ্রেমে বিষ্বল ভয়া সেই দিনে 

কাণীমিশ্রের তধনে প্রবেশ করিলেন। কানীমশ্রের বাঁটাতে পাকা প্রস্তরময় 

ঠে শ্রীগন্তীরা ও তত্রস্থিত খডমাদি দর্শন করিলেন । একধর্দকে শ্রিবাধাকান্তের 

মার ও অন্যাদকে শ্রাগোপালগ্ুর গোস্বামীর আমন ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ 

প্রেমাননো গদ গদ ভইয়। শ্ীগোপালগুক গোস্বামীর পদতলে নিপতিত ইইলেন। 

গুক-গোস্বাশী কৃপা কিয়া ভানাদের ভাব দশন করতঃ তাহাদিগকে আলিঙজন 

দিনা বমাইপেশ । জিজ্ঞাসা কখিলেন, ঠোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও 

বজনাথ স্বীয় স্বীয় পরিচয় দিল গুকগোন্বীমীর চক্ষে দরদর ধারা বাহতে লাগিল। 

শ্রীনবীপের নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন আছ আমি শ্রীধামবাসী দশন কবিয়া 

ধন্য হইলাম । বল, শ্রীমাধাপুরে আজকাল রস্নাথ দাস ও গোরাচাদ দাঁস প্রস্ঠতি 

বৈষ্ুবগণ কেমন আছেন। আহা! রঘুশাথদাসকে মনে পড়িলে আমার 

শিক্ষাগ্ুক শ্রীদাস গোস্বামীকে মনে পড়ে । তখনই গুরু গোস্বামী শ্বীয় শিষ্য 

শ্রীধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া খলিঞেন যে এই ঢু মাহাত্মা আজ এখানে প্রসাদ 

পাইবেন। ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গিয়। শরীমহা প্রসাদ প্রাপ্ত 

হইলেন। মঙ্তাপ্রসাদ সেবার পর তাহাদের তিন জনের অনেক কথোপকথন 

ভইল। বিজয় কুমারের শ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং ব্রজনাথের সব্বশাস্ত্রের জ্ঞান 

জানিতে পারিয়। ধ্যানচন্ছ গোশ্বামী পরমানন্দ লাভ করতঃ গুরু গোস্বামীর 

নিকট সমস্ত কথ! জাঁনাইলেন । গুক-গোম্বামী কপ। করিয়। বপিলেন তোমরা 

দইজন আমার হৃদযের ধন। যে কয়দিন শ্রীপুরুধোত্বষে থাক আমাকে দর্শন 

দিবে। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সেই সময় কহিলেন, প্রভো! শ্রীমায়াপুরের রঘুনাথ 
পাস বানাজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক কৃপা করিয়াছেন এবং আপনার শ্রাচরণে 

উপদেশ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। গুরু গোস্বামী বলিলেন, রঘুনাথদাস 

বাবাছী পবমপণ্ডিতভ। ভিনি যে যেউপদেশ দিয়াছেন তা] যত্তুপূর্বক পালন 

করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছ! কর কল্য মধ্যাহ্ন ধূপেরপর এখানে 

আসিয়া! প্রসাদ সেবাকরতঃ জিজ্ঞাসা করিবে । গুরু-গোস্বামীর এই আজ্ঞা গ্রাণ্ত 

হইগ্সা তাহার! ছুইজন হরচ্রীাহি গমন করিপেন। 



ড়বিংশ অধ্যায় । ৩০১ 

পরদিবস নির্ণাত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ শুর" 

(গাস্বামীর চরণে নিধেদেন করিলেন, গরভো ! আমরা রসতন্ব জানিতে বাসনা 

কবি। কুষ্ণভপ্রিরস আপনার শ্রীমুখে শ্রথণ করিলে আমর! চরিতাথ 5ইব। 

আপনি শ্রীনিমানন্দ সম্প্রধায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভৃর স্থানে গ্রস্বরূপ 

গোস্বামীর গদিতে জগদ্গুক রূপে বিরাজমান । আপনার শ্রীমুখে রসতত্ত্ শুনিয় 

আমাদের যে কিছু পা গুতা আছে তাহা সফল ভউক। আনগোপাল গুরু গোস্বামী 
নিওজনে উপণুক্ত শিম্যালাভ করিয়া! বিশেষ আননিত হইয়া বলিতে লাগিলেন | 

মিল শ্রীনধদ্দীপ মায়াপুবে অবতীর্ণ হ্ইয়। গৌড়ীয় ও ওটীয়গণকে কৃপা 

কবিধ! আম্মসাথ করিয়াছেন সেই শচীনন্দন নিষাঞী পণ্ডিত আমাদিগের আনল 

বিধান ককন্। যিনি মধুরপসের সেবা সম্পাদন পুর্ধাক সেই শ্রীমাগ্রভূকে নিরস্তর 

আনন্দিত করতেন সেই শ্রীস্বদপগোশ্বামী আমাদের হদয়ে স্মৃ্িলাভ করুন্। 

খাার নুত্যে নিমাঞ্ী পর্ডিত একান্ত বাক এবং যিনি কূপ! করিয়! দেবানশা- 

পগুতকে পরিশোধিত করিয়াছিলেন সেই বক্রেশ্বরপণ্ডিত তোমাদের মঙ্গল মাধন 

করুন্। রস, একটা অনুল্যতক্ব। সাক্ষাৎ পরব্রহ্ষের লীলাবিকাঁশবপ চন্দ্রোদয়। 

কুষ্ণতক্তি বিশুদ্ধ তয়! যখন ক্রিয়াকার লাভকরে তথন তাহাকে ভক্তিরস বল! যায়। 

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্বসিদ্ধতত্ব ? 

গুরুগোস্বামী। আমি এট প্রশ্সের এককথায় উত্তয় দিতে পারি না| একটু 
বিস্তার করিয়া খালতেছি ভুমি বুঝিয়া লও । তোমার গুরুদেবের নিকট যে কুষঃ- 

রতির কথ! শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে। তৎ পরিপোষণে কৃষ্ণভ ক্কি- 

রস হয়। 

ব্জনাথ। স্থারীভাব ও সামগ্রী ইহার! কি, তাহ! একটু স্পষ্ট করিয়৷ বলিতে 
আজ্ঞা! করুন্। আমরা ভাব যে কি বস্তু তাহা গুকদেবের নিকট শুনিয়াছি। 
ভাব সকল মিলিত ভইয়! কিকপে রসকে উৎপন্ন করে তাহা শুনি নাই। 

গোস্বামী । হা! সাধারণতঃ ভাবরূপা ভক্তিই কৃষ্ণরতি | তাহা ভক্তদিগের 

পূর্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদ্দিত হইয়! স্বয়ং আননারূপ! সত্বেও 

রসাবস্থা' লাভ করেন। সামগ্রী চারিগ্রকার ; অর্থাৎ (১) বিভাব, (২) অগ্নুভাব 

সাত্তিক, (8) ব্যভিচারী রা সঞ্চারী, এই কয়েকটী সামগ্রীর ব্যাখ্যা! গ্রথমে 

করিতেছি । রত্যাম্বাদন হেতুন্ধপ বিভাব দুই প্রকার, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। 

আলম্বন দুইপ্রকার, বিষয় ও আশ্রয় । রতির খিষয় যিনি তিনি বিষয়রূপ আলম্বন। 

রূতর আদার যিনি তিনি আশ্রয়বপ 'আলম্বন। যাহাতে রতি আছে তিনি রতির 
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আশ্রয়। বাহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী তিনিই রুঠির বিষয় । কৃঞ্চতক্কের জদয়ে 

রতি আছেন বলির তিনি রৃতির আশ্রয়। কঞ্জের প্রতি রতি ক্রিষাবতী বলিয় 

$ফ রাতির খিষয়। 

ব্রক্ননাথ। আমর! খুঝিতেছি যে বিভাব, আলম্বন ও উদ্দীপন ছুইভাগে 

বিশক্ত । আবার আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে ছুই প্রকাব। কৃষ্ণই বিষর ও 

ভক্তহ আশ্রয় । এখন জানিতে ইচ্ছাকরি কুষ্চ কি কোন স্থলে রতির আশ্রয় লন। 

গোস্বামী । ই1, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেন তাহাতে কুচ বিষয় ও 

ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রাত যে রতিকরেন তাহাতে গঞ্চ আশ্রয় 

ও ভক্ত বিষয়। 

বরজনাথ। আমর! শ্রীকৃষ্ণের চতুঃসী গুণ ব্যাথ্য। শর গুপ্ণদেবের নিকট শ্রবণ 

করিয়াছি । তন্ব্যতীত কৃঞ্চসন্বন্ধে। যা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন্। 

গোম্বামী ॥ শ্রীরুষ্ণে অখিলগুণ পুর্তমবূপে বিরাজমান হলেও তিনি দ্বার- 

কায় পুর্ণ, মথুরায় পুর্ণতর, ও গ্রোকুলে পুণতম, এইঙার তম্য গুণ প্রকাশের তারতম্য 

প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্কৃষ্ণ লীলাভদে ধীগোদাও, ধীরণলিত, ধীরপ্রশাণ্ত এবং 

ধীরো্ত এইরূপ চতুর্বিধ। 

ব্রক্ননাথ। ধীরোদাত্ কিৰপ? 

গোস্বামী । গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, কর্কণ, আক্মশ্লাঘ। শগ্ত ও অপ্রকাশিত 

গর্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত নারক কৃষ্ণকে লক্ষ্য কারবে। 

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ? 

গোস্বামী । রনিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা। ও নিশ্চিন্ততা এই সকল 

গুণের দ্বার! প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন খলিয়! শ্রীকৃষ্ণ ধীরলপিত-নারক ! 

ব্রজনাথ। ধীরশাস্ত কিরূপ ? ূ 

গোস্বামী । শান্ত প্রকৃতি, ক্লেশ সাঁহধুঃ, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া 

কৃষ্ণ ধীরশান্ত নায়ক হইয়াছেন । 

ব্রঙ্নাথ। ধীরোদ্ধত কিন্নূপ ? 

(গোস্বামী । কোন কোন লীলাভেদে মাৎসধ্যমুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধ- 

পরব, চঞ্চল ও আত্মশ্লাধী হতয়ায় শ্রকৃষ্জ ধীরোদ্ধত নায়ক হইয়াছেন । 

বরঙ্গনাথ। অনেকগুলি বিরোধীগুণের উক্তি হইয়াছে তাহা! [ক রূপে 

সম্ভবে? 
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গোস্বামী | শ্রী শ্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ, শ্বর্যবান। অতএব তীহার 
অচিস্ত্যশক্রিক্রমে তাহাতে সমস্ত বিরোধি-গুণগণের সম্জস অবস্থিতি সম্ভব হয়। 

যথ! কোনে )-- 

অস্থুলশ্চানণুশ্চৈব স্থুলোহণুশ্চৈব সববতঃ। 
অবর্ণঃ সব্বতঃ প্রোক্তঃ গ্তামোরক্তাস্তলোচন : ॥ 

রশ্বর্য্য যোগাস্তগবান্ বিরুদ্ধাথোভভিদীয়তে | 
তথাপি দোষ! পরমেনৈবাহারাঃ কথঞ্ন ॥ 

গুগাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমলাহাধ্যাঃ সমস্ততঃ ॥ 

মহাবরাহে ;--পর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহান্তশ্র পারাজ্মন2। 

হানোপাদানরহিতা নৈব প্ররূতিজাঃ কচিতৎ। 

পরমানন্দসন্দেহ! জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বত2 | 

সব্বে সব্বগুণৈঃ পুর্ণাঃ সর্বদ্দোষবিবর্জিতাঃ || 

বৈষ্বতস্ত্রে ;--মষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিত! ভগবত্তনুত। 

সর্বৈশ্বধ্যময়ী সতা বিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ 

অষ্টাদশ -মভাদোষ যথা, বিষুযামলে-_ 

মোহস্তত্ত্রা ভ্রমো! রুক্ষরসতা কামউন্বণঃ 

লোলত! মদমাতৎসধ্যে হিংসাখেদ পরিশ্রমী ॥ 

অনত্যং ক্রোধ আকাঙ্খ! আশঙ্ক! বিশ্ববিভ্রমঃ | 

ৰ বিষমত্বং পারাপেক্। দোষ। অষ্টাদশোদিতা | 

অবতারমুক্তিতে এই সমস্ত সিদ্ধ আবার অবতারীরূপ শ্রীকৃঞ্ে এই সমস্তই 

পরমসিদ্ধ। এতথ্যতিরিক্ত শ্রীরূুষ্ণে শোভ।, বিলাস, মাধুর্য, মাজল্য, স্থৈর্যা, 

তেজঃ, ললিত ও ওদরাধ্য এই আটটী পৌরষসত্বন্ভেদক গুণ আছে। নীচের প্রতি 

দয়া, সমস্পর্ধির গ্রতিম্পদ্ধা, শৌন্য, উৎসাহ, দক্ষত! এবং সত্য প্রকাশ স্থলে শোভ। 

লক্ষিত হয়। গম্ভীরগতী, ধীরবীক্ষণ ও সহাম্তবাক্য দ্বারা বিলীন লক্ষিত হয়। 

যে স্থলে চেষ্টাদির ম্পৃহনীয়ত! সে স্থলে মাধুর্য । সমস্ত জগতের বিশ্বাসম্থলই 

মাঙ্গল্য । কাধ্য হইতে বিচলিত ন1 হওয়ার নাম স্থৈধ্য। সর্বচিত্তের অবগা- 

ভিত্বের নাম তেজ | ধাহাতে শুঙ্গার প্রচুরচেষ্টা তিনি ললিত । আত্মসমর্পণ 

কাধ্যের নামই ওদাধ্য | শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি অতএব তাহার সাধারণ 

লীলায় গর্গাদি খধিগণ ধশ্বননুপ্ধে এবং যুধুধানাদি রাজ! যুদ্ধে এবং উদ্ধবাধি মন্্ণায় 

সহায়বপে পরিকীতিত হইয়াছেন। 
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ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কতবসন্বদ্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলাম। এখন 
রসোপযোগীবিভাবান্তরগত কৃষঃ ভক্ত দিগের কথ! বলুন । 

গোস্বামী । ধাভাদিখের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবত তাঙ্গারাই রসতন্বে 

রুষ্ণভক্ক। সত্যবাক্য হইতে হীমান পধ্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ২৯ গুণ কান্তি 
আছে সে সমস্ত কৃষ্ণভক্কে বর্তমান । 

ব্রঙ্গনাথ। রলোপযোগী কৃষ্ণতক্ত কত প্রকার ? 

গোস্বামী । অদৌ সাধক ও সিদ্ধভেদে দুই প্রকার 

ব্রঙ্গনাথ। সাধক কাহার ? « 

গোস্বামী । ধাচাদের কৃষ্ণ বিষয়ে মতি উৎপন্ধ হইয়াছে অথচ সমাকৃন্ধপে 

বিদ্ন নিনুত্তি হয় নাই এরূপ লক্ষণঘুক্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগাতা লাভ করন; 

সাধকরূপে পরিকীর্তিত। ঈখবরে তদধীনেসু, গ্লোকদ্ারা উদ্দিষ্ট মদ্যমভক্তগণ 

সাধক মধ্যে পরিগণিত । 

। ব্রজনাথ। গ্রভেো ! অর্চয়ামেব ভরয়ে এই শ্রোকের উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি 

রপযোগা হইতে পারেন না? 

গোস্বামী । নাত্তাহার। যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধতক্ত না ভন, 

সে পধ্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বি্বমঙ্গলার্দির তুল্য ব্যক্কির়াই বস্তুতঃ 

সাধক।' 

ব্রজনাথ। সিদ্ধতক্ত কাহারা ? 

গোল্যামী। অখিল ক্রেশ মার ধাহাদের অনুভূত ভষ না এবং যাহাের 

সমস্ত ক্রিয়া শ্রীরুষ্ণাশ্রিত, তাভার! সর্ববদ! প্রেম সৌধ্য আশ্বাদন পরায়ণ, অতএব 

নিদ্ধ। সিদ্ধ ছুই প্রকার। অর্থাৎ সম্প্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। 

ব্রলনাণ। সম্প্রাপ্তুসিদ্ধি কানার] ? 

গোস্বামী । সম্প্রাপ্তসিদ্ধি পুরুষ তঈ প্রকার-অর্থাৎ সাধন পিদ্ধ ও 

বুপাসিদ্ধ। 

ব্রনাথ। নিত্যসিদ্ধ কাহার।? 

গোস্বামী । শ্রীন্নপগোন্বামী লিখিয়াছেন,-_ 

আত্মকোটীগুণং কৃ প্রেমাণং পরমং গতাঃ। 

নিত্যানন্বগুথঃ সব্বে নিত্য সিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥ 

পান্মোত্তরথণ্ডে ;১--যথ| লৌমিত্রিতরতৌ যথ! সন্কর্ষণাদয়ঃ | 

তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদবদচ্ছয়! || 



ঘড়বংশ অধ্যায় । ০৩৫ 

পুনক্লেনৈব গচ্ছস্তি তংপদং শাশ্বতং পরং 

ন কম্মণন্ধনং জন্ম পৈষঃবানাঞ্চ বিদ্ভতে ॥ 

ত্রঙ্গনাথ | প্রো ! বিছ্াবান্তর্গত আলম্বণ বুঝিতে পারিলাম। এখন 

কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলেন, বলুন । 

গোস্বামা । যাহারা ভাঁবকে উদ্দাপন করায় ভাাবাট উদ্দীপন | কষ্জের 

গুণ সকপ, চেষ্টা প্রসাধন, হান্ত, আঅলসৌর ৬, বংশী, শৃঙ্গ, নুপুর, শঙ্খ, পদাঞ্ক, ক্ষেএজ, 

তুণমী, ভক্ ও হরিবধামরাদি কাল এই *সকণভ উদ্দীপন। কুঞ্চর গুণমঞ্চল 

কাঁয়ক, বাটিক গ মানাস্ক তেদে বাবিধ 1 কারকগুণের, মনো বর একটী 

প্রধান গুপ । কৌমার, পৌগণড ও কৈশোর ঠিন প্রকার বঃস। 

কৌমারং পঞ্চমান্ধান্ত পৌগন্ডং দশনাবার |: 

আফোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনহ শ্যাতভহ পরং || 

আগা, মগ ও শেষ ভেদে কৈশোর জিবিপ । কায়িকঙুণের মধো সৌনাধ্য 

প্রধ।নরূপে বিচার্য । অগ্গসকণের যথো চিত সন্গিবেশকে সৌন্দর্য বগে।  খসন, 

শাকল্প বা সঙ্জা ও মগডনাদিকে প্রসাবন বালে। আক্রষ্চকরে যে বণ আছেন 

তাহা বেণু, মুরণী, ও বংণিকা ভেবে বিণ । দ্বাদশ আপ দীঘ, ঙ্গুট পরিমিত 
স্বল ও ছযুটী ছিদ্রধুক্ত পারিকাকে বেখু বলে । দঈন্ত পাঙ্গমাণ মুখমধ্যে বন্ধ, এবং 

চারিটী স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারু শারিনী মুরগী | অক অনুপি অগ্তবে অইছিজ্র, 

সাদ্ধানুগ ব্যবধানে মুখরন্ক, শিরোভাগ চারি অঙ্গুণঃ পুচ্ছ তিন অঙ্গুপি, সমুচ্চয়ে 

নয়টী ধন্ধযুক্ত সপ্পুদশ অন্গুলি বংশী। দক্ষিণাব্ত শঙ্ঘর নাম কষ্ঃহস্তস্তিত 

পাঞ্চজন্ত | এই সমস্ত উদ্দাপন দ্বারা উদ্দপ্ত তইয়। ভক্তের রতি তীর বিষয় 

*. ফের প্রতি ক্রিয়াবতী হইয়! আম্বাদনরূপা হইয়া পড়ে । রহঠিই স্থায়াভাব | 

। ইস হয়। আগামী কা তোমর। এই সময়ে আসিলে আমি আনুভাবাদি 

ব্যাখ্যা করিব। | 

গোস্বামী প্রভুর চবূণ ভইতে বিধায় লাভ করিয়া রসবিষয় চিগ্তা করিতে 

কারতে বিজয় ও ব্রঙ্গনাথ পিদ্ধবকুপদশন করিয়া শ্রামান্থরে নানাগ্রকার আনশ 

ভোগ করতঃ স্ব বামাবাটী গমন কারিগেন। 
একাজ 

ন্ 
মা 

১০৯ 



৩০৭১ জৈব ধনী । 

সপ্তবিংশ অধাঁয়। 

রমবিচার | 

পরদিখস মধ্যাঙ্ম ধপর পর প্রপাদপেনন করতঃ রসতন্ব পিপাহৃঙথম 

শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইলেন । শ্রীগোপালগুক গোস্বামী মহা প্রসাদ পাইয়া 

ভিজ্ঞান্থদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী তাহার নিকটে 

বসিয়া উপাসনা পদ্ধতি পিখিতেছিলেন, গুরুগোশ্বামীর দর্শন অতি অপূর্ণ । 

সন্াসবেশ, কপালে তিলক উদ্ধপুণ্ড, সক্াঙ্গে হরিনামাঙ্গর, গলদেশে সোটামোটা 

চারিকঠি তুপসীমালা, করে সব্বদ1| জপমালা, চক্ষুদ্বয় ধ্যানাবেশে অঙ্গ মুদ্রিত, 

সময় সময় অঞধারায় শোভিত, সময় সময় হা গৌরাঙ্গ! ভা নিমানন। ! 

এই ক্রোশন। একটু স্কুল শরীর, উজ্জল শ্যামবর্ণণ কদলী বন্কলাসনে উপবিষ্ট, 

কিছু দুরে কাঠ পাদুকান্বয় নিকটে জলপুর্ণ করঙ্ন। বিজর ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্নের 

অভিজ্ঞতা, সদ্বৈষ্তবত। এবং শ্রীনবদ্বীপনিবান এই কয়টী কারণবশতঃ মঠের সকলেষ্ট 

তাহাদিগকে যত করিয়া থাকেন। তীঙ্ারা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে গুরুগোস্বামী 

তাহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করঠঃ তাহাদিগকে বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে 

এজনাথ বিনয়পূর্ধক রসকথ|। উঠাইলেন। গোস্বামী মই সহকারে বলিলেন, 

অগ্ক তোমাদিগকে অন্রশাবাদি খুঝাষ্টয়। রসতন্বে প্রবেশ করাইব। বিভাব, 

অন্রশাব, সা'ত্বক ও ব্যভিচারী এই চারি প্রকার সামগ্রী) মধ্যে গতকলা 'বিভাবতত্ব 

বুঝাইয়াছি | অগ্ঠ গ্রাথমেই অনুভাব বাখ্য| করিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে 

এবং যতকর্তৃক রতি বিভাবিত হয়, তাহাই নাম খিভাঁব বপিয়াছি। এখন সেই 

রুঠির অথকোধক চিন্তস্থ ভাব সকলের যদ্দ্বারা অন্কুভতি ভয়, সেই সকল উদ্রাস্বর 

'মাম। লক্ষণগুলিকে অন্ধ ভাব বলিয়! জান। তাচার! বাহ বিকারের স্যায় প্রকাশিত 

হইলেও চিত্তস্থ ভাঁবেব অববোধক ॥ নৃত্য, বিলুগ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি ), গান, 

কলোশন ( উচ্চপ্রব ), গাত্র মোটন ( গামোড়া), হুঙ্কার, জন্ন, দীঘশ্বাস, 

লোকাপেক্ষাঙ্যাগ, লাগাক্রাব, অষ্রহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি এই সকল বাহা 

বিকার দ্বাঙ্না টিণ্ডের ভাব সকল প্রকাশ পায়। 

ব্রনাথ। এই বাহ বিকাপগুপি কি প্রকারে স্কায়ী ভাবের বনাস্বাদনের 

পুষ্টি করিতে পারে। বসাহ্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অস্থভাব বহিঃ শরীরে 
দু রি 

প্রকাশ পায়। তাহারা শ্ববণ পক নামশ্রী কিনীপে হইল? 



সন্তবিংশ অধ্যায় । ৩০৭ 

পৌন্বামী । বাবা, তুমি যগার্থ শায়শাঙ্ম পর ভযাছ? তোমার সকার কক্ষ 

প্রশ্ন করিভে এ পর্য্যন্ত কাচাকেও দেখি নাই! এ বিষষে আমি যখন শ্রীল 
গাওত গোস্বামীর নিকট রসভণ্ধ অধারন কর, ভখন আনা মনেও এইবপ 
একটী বিহক্ক ₹ইয়াছিল, শীুকদেধের কৃপায় দে লন্গেত ঘুর হয়। ইভার গু 
ভাতপর্যয এই লে জীবের শুদসবে থে চিত্তের ক্রিয়া আছে, ভাঙা যখন 

বভাবিত হইয়া কিয়াধ সঠামভ] করে, *থন ভাহাতে স্বাভাবিক ফোন বৈচিত্রা 

উদয় হয়| দেই টৈচিত্রা চিন্তাক বিবিধরূপে উৎফুল্ল করে। চিন্ত উৎফুই 
চহলে শরীরে তাভাবন বিকৃতি ফলের যাহা *উায় ভয়, ভাহাই উদ্ভাস্বর। সেই 

[বকুনি ফল নুন্যাদি বছব্ধি। চিন নৃতা করিলে দেহ নৃতা করে, চিগ্ত গান 

করিলে লিহবা গান কারে, শুইটকপ জারনিবে। উদ্ভান্বত্ কিয়াই ঘে মুলক্িয়া 

গাভা লয়। চিত্তের বিভাবর গোধক দে অন্ুভাধ উদয় ভয়, ভাঙাউ উদ্ভাপ্বৰ 

জ্রপে গেহে ব্যাপ্ত ভয় 1 চিনে স্কাযী ভাব ধিভাঁবের দারা ভা'বভ ভইখামাজ 

চিত্তেব দ্বিতীর ক্রিয়া! শশ্নন্গানবাপে কানা ক'লতে থাকে, সুতরা* অন্ুভাহ 

একটা পৃথক সামগ্রী বটে, চাহা যখন শীত জগ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন 

হাতা শীত এবং যখন ভাঙা নুত্যার্িব বাবা পক্চানশত হয়, তখন তাহাদিগকে 

গেপণ বলে। শরীরেধ উৎকুল্রতা, অঙ্ক্োদগম। আস্য সর্ধবিমোগ, সন্ধিকর্ষণ 

উড্যাদি আরও কয়েক প্রকার অন্ুভাব লঙ্গণ সমানে, ভাই] বিরল বলি বলিলাঙগ 

না| প্রাণেশ্বর [নিমাননের ফুক্মাকার প্রভাত গে সকল অহ্যাঞ্তর্য অন্ধ ভাব পুষ্ট 

হহয়াঞছে, তাহা লাধক ভক্ষে রটব্য লয় 

গুরুগোষ্বামীব এ লকল গুঁচ উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ছান্রতয় পছদ্দণ পর্যন্ত 

ভষীসভূৃত থাক কাহার চরণধূলি গ্রহণ করতঃ জিজ্ঞাস! করিলেন, গ্াতে। লাত্বিক" 

বিকার কাহাকফে বলে? 

গোস্বামী । চি কুষ্ সন্থন্বী কোন ভাধের দ্বাধ। সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধান- 

কমে হখন আক্রান্কু &ন ৩থন সেই চিন্তুকেই সন্ধ বলা হান! দেই সম্থ তইতে হে 

লকল তাৰ সখুপন্ন হয়, ভাাদিগকে লাস্বিকভাৰ বলি। ভা দিগ্ধ, দিদ্ধ ও কু 

দে ভ্রিখিধ 1 

অজনাথ। স্নিগ্ধ সান্বিকভাব কিষপ? 

গোম্বামী | নিদ্ধ সা্িকভাব যুখা ও গেণভেদে দুষ্ট পাকার ঘেস্থুলে 

শাক্ষণৎ রুষ্ঃ সদ্ঘান্ধ মুখারভি চিন্তাক আক্রমণ করেনঃ সেই স্থলে মুখ্য-শিদ্ধ সা্বক- 

(৭৭ ভ্তন্ত শ্বেধা্ধি মথা-মাহিক ভাবের মণ্যে পরিগণিত । যেস্কলে কষ সমন্ধ 



৩০৮ জৈব ধরা । 

রত কিঞিদ্বাবধানকখে গৌণবপে চিত্তরকে আক্রমণ করেন সে স্থলে গৌণ-ম্িগব 
সাত্বিকভাব। খৈধর্ণ স্বরন্েদ্ এই দুইঈটী গৌণ সাঁতৃক ভাব। মুখা ৪ গৌণরতির 

ক্রয়! খাতীত কোনভাঁব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রঙ্িব্র অন্্গামী দিঞ্ছ। সাত্বিক 

ভাব উদয় হয়| কম্পষ্ট দ্রগ্ধা সাত্বিকঠাব | কোন রতিশৃগ্ঠ ভক্ত'সদূশ ব্যক্কিতে 

বষ্েব মধুর আশ্ঘা বার্। শ্রবণ করিয়া! খিল্ময় হইঙে কথন কখন যে আনন দা 

হয় তাহাই রক্ষা ॥। রোমাঞ্চই রক্ষাসাত্বিকভাব। 

ব্রজনাথ। সাত্বিঞক ভাব কিকপে উদয় হয়? 

গোস্বামী । যখন সাধকের চিও সত্বঙ্গাবের সাহঠ একত! লাভ কারঘ। 

আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ কবে, তখন প্রাণ বিকাররধুক্ষ হইয়া! শরীরের 

যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপার্দন করে, তখনহ স্তন্ভাদি খিকার হয়। 

এজনাথ। সাত্বিক বিকার কত প্রকার? 

গোস্বামী । ত্যন্ত, স্ব্বেদ,। রোমাঞ্চ, স্বরঙেদ, বেপপু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, 

এ, প্রণয় এই অষ্টপ্রকার সাত্বিকবিকার। প্রাণ কোণ অবস্থান আর চারিটা 

ভুতেয় সাহও পঞ্চম ভূত হহয়। অবান্কাত করেন, কখন বা স্বপ্রধান হয়া আীবপ্েঠে 

পিচরণ কাপতে থাকেন । প্রাণ খন ভূমি-স্থত তখন জগ, যখন জলা শ্রত তখন 
অশ, যখন তেজস্ত '5থন বৈবর্ণ এখং স্বেদ ব| ঘন্ম, যখন আকাশাশ্রিহ তখন প্রণম 

খ! মাহা, এবং যথন স্বগ্রধান বাঙাশ্জিত তখন মন্দ-মধ্য-ভীএ ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প 

ও স্বর. এ সকল ধিকার প্রধ্াশ করেন । এহ অষ্টপ্রকার বিকার ঘঙির্ত 

উশুয় বিক্ষোভ গ্রাধুক ইঠাদিগকে অগ্গভাবও বলা যায়, ভাবও বগা যায়। "মনুভাব 

সকণ কেবল বাভঃবিক্ষেণভ প্রধুপ্ত সার্বিক ভাব নামে উত্ত £ষ না। যথা ১ 

নুহ্যা'দতে সত্তোৎপর ভাখ সাক্ষাৎ ক্রয় করে না, বুদ্িদ্বারা উত্তেজিত ইইয়। কিয়) 

করে। কিন্তু স্ন্তাগতে বুধ্ধিকে অপেঙ্গা না করিয়া সান্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়। 

, করে এই কারণেই অঠঠাব ও সাত্বিক ভাঁবকে পৃথক কৰা হইয়াছে। 

এজনাথ। পগ্রভাদির তে একটু জানিতে উচ্কা করি ? 

গোন্বামী। সপ্ত, হয, ভম, আশ্চগা, বিষাদ এখং আমর্ধ হইতে বাগাি 

বঠিত শুশ্তাকপ নৈশ্চলাকে স্তন্ততা বলা যায়। হর্ষ, ভম ও জ্রোঁদার্দিগনিত 

শবীরের বেঁদকর আফতাবপ প্বেদ। আশ্চশা, হব, উত্সাহ ভয়াদি হইতে বোম” 

দমে শাম গোমাঞ্চ। বিষাদ, বিশ্বয়) বেশধ, হর্ষ, তয়াদি ভইঈ(ত গদগদবচনরূপ 

ক্ববলেদ উঠায় ভয়। কিয়, বেশধ শ্বাদি হইতে গাত্রের ম্বেলোল্য উদয় ভয় তাহার 

নাম বেপথু | শিষাদ, বো শু ভযাাদ ভইনে বৈধ কপ বথাবকিয়া জন্মে । হব, 
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বোধ, বিষাদাদি ভ্বাবা চক্ষে যে জলোদগম হয় তাভাব নাম আশ । হর্ষভ1৭ অশাত 

গাত”ত্, ক্রোধাদি জানত অঞতে উদ্ণত ভয় । সুখ ৪ দুঃখের দ্বারা চেষ্ঠা ও জ্ঞান 

শন্ব এবং ভূ্ম নিপঙনাদ হলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্বিকতাব সকল সত্থ 

তারতমা 'প্রুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারি প্রকার &য়। 

রঙ্গ সাহিক প্রায় ধূমাপিঠ হইয়া থাকে | শ্গিপ্ধ তাণ সকল ভ্রেমশঃ উচ১ উচ্চ অবস্থা 

লাভ করে। রতি সব্বানন্দ চমতকারের হেতু । রশ্যাছাবে কক্গাদি ভাবের 

চমখকারত্ব নাই। 

বজনাথ । প্রভে ! সাত্বিকভাণ এসকল বহুভাগো উদয় হয় বিস্তৃনাটা 

কয়া এবং জগতের ব্যাপার 'িদ্ধির জগ্য খু খছুব্যক্তি এই সমস্ত ভাব গ্রদশন 

করেন তানাদের অবস্তা কোথা ? 

গোন্বামী | সবল শ্ুদ্ধভক্তি ভইতে স্বভাব৩ঃ সাধনক্রমে যে লকল সাক 

ভাব উদিত £য় সেই সকল বৈধব তাব | তধিণর যে সকল ভাব দেখিতে পাও 

সেসক্ল বঠ্যাভাস, সন্বাভাস, শিঃমহ ও প্রঠীপ এই চারি ভাগে বিভাগ কগিয়। 

লহবে। 

ব্রজনাথ | রঞ্যাভাল কিন্ধপ? 

গোস্বামী । মুমুকু প্রমুখব্যাঞ্জধিগেব রঠ্যাভান হয় শাঙ্গব সঃযাসীধিগের 

কঙ্ণকথা শুনিরা যে ভাব হয়, তদ্বৎ। 

ব্রঙ্জনাথ | সন্বাভাম কি ? 

গোম্বাসী । শ্বভাবঙঃ শিথিল জদায় রুঞ্চকথ| প্নমা আনন ও বিল্ময়াদির 

আহাস উদ্নয় ৯ইলে সত্বাগাস উদয় ভয়। জরশ্মীমাণক গ সাধারণ শীপোকের 

কঞ্চকণা শুনিলে যেকপ হয় হত । 

ব্রজনাথ। গিঃসহ ভাখাভাস কিঝপ? 

গোস্বামী । নিসর্গথণতঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণ এবং নাট্যাতিনয় ও অন্ধ কার্ধী 

পির্দির জন্য যাারা অভ্যাস করে, তাহাদের ঘে পুলকাশ উদয় হয় তাহাকেউ 

নিঃসত্ব বলে। যাহাবা বগ্তঃ কঠিন দয মায় করিয়া কাধিতে কাদিতে স্বভাবের 

হ্যায় কন্দন করা নিসর্গ করিয়াছে, ভাহারাই নিসগ দারা পাচ্ছল অন্তঃকরণ । 

প্রজনাথ। প্রভীপ কিরূপ? 

গোম্বামী। কৃষ্ণের গ্তিকল-চেষ্টা হইতে ক্রোধশয়াদি দ্বারা যে সকল 

ভাখাভাপাদি উদয় করায় ভাহান্থ গ্রতীপ ভাখাভাল। ইহার উদাহরণ মহজ। 



ও) ০ জৈব পণ্ম | 

এজনাথ। পো, বিভাব, আন্থভার ৪ সাব্িক ভাব সকল বুঝিতে পারিলাম 

এবং সাত্বিক ভাব ৭৪ অন্রভাবে যে গ্রতেদ তাহা ও বুঝলাম, এখন ব্যাভিচারীভা৭ 

সকল বর্ন করন । 

গোঙ্বামী। ব্যানিচারী ভার ৩৩টী। শ্যায়ীভাবের প্রতি বিশ্ষেবপে অভি-, 
মুখী ভইয়া এই ৩৩ ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যান্িচারী ধলে। 

তার! বাক, অঙ্গ ও সন্ব দ্বারা হুচিভ তয়! সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে 

সথ্থগরিগাবও বলে। তাহারা স্তাপীভাবরূপ অমুত সাগষে উর্দির গায় উদিত 

ভইয়! সমুদ্রকে পরিবর্ধীন করভ তাভাতে*শ্শ্ন হয়| ৩ত৩টী ভাব যথা )---নির্বেেদ, 

বিষাদ, দৈভ, প্রানি, শ্রম, মর্দ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ ( উদ্বেগ ), উন্মাদ, 

অপশ্মতি, ্যাধি, মোহ) মতা, আলশ্ত, জাভা, ব্রীড়া, অবশ্ত্খা (ভাবগোপন), শ্বৃতি, 

বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধুতি, হর্য, উত্সুকা, ওগ্রা, অমর্ধ, অস্গুয়, চাপলাযতা) নিপা, 

তৃপ্তি, বোধ । সঞ্চারীভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও আর কতকগুলি পরতহ্্। 

পরতন্ব সঞ্চারীভাব সকল বর ও অবর ভেদে ছুই প্রকার। বর আবার সাক্ষাৎ ও 

বাবভিত ভেদে চই প্রকার । শাতন্ব সঞ্চারী তাব সকল রাতশূন্ঠ, রূতানুম্পশ এবং 

রতিগন্ধ।ভদে তিন গ্রকার। এ সমুদয় ভাব অস্থানে প্রযুক্ত হষ্টলে প্রাতিকূলা 

ও অনৌচিতা ভেদে দু প্রকার | এইসমন্ত ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি শাবল্য ও 

শাস্তিরূপ চারিটী দশ। আছ | 

ব্রজ। ভাবোতপত্তি সহজে বুঝাষায় 1 তাবসন্ধি কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । সমানরূপ অথবা ভিন্নজপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সঙ্গি । 

উষ্জাত জড়তা ও অনিষ্টজনিত জড় একই কালে উদ্দিত হষ্টয়া সমান ভাব 

সঞ্গির স্থল, হর্ষ ও মাণক্কা একরোদিত হয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থগ হয়। 

ব্রজনাথ। ভাব শাবলা কিরপ? টি 

গোস্বামী । ভাবদিগের পরম্পর সংমার্দকে ভাবশাবলা বলে। কৃষ্ককথ! 

শুনিয়। কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয় তাছ! ভাবশাবল্য | 

ব্রজ্গনাথ। ভাবশাস্তিকিন্ধপ? 

গোস্বামী অত্যারূট ভাবের বিজয়কে শান্তি ঘলে। কৃঞ্খের অদর্শনে ব্রজ- 
শিশুগণ চিস্তাকূল হইগে দূর হইতে বংশীধ্ধনি শ্রবণে তাহাদের চিস্তার শান্তি 

হইল। ইহাই খিষাদের শান্ত দশা। 

রঙ্গ । এসম্বদ্ধে আর কিছু জাতব্য থাকে তাহ। আজ। করুন। 
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গোস্বামী । এই খ্যঠিচারী ভাব তেত্রিশটা এবং একটী মুখ্যস্থায়ী ভাব এবং 
গৌণ লাতটা স্থারীভাব [ যা। পরে খপিব ] সমুচ্চয়ে এক্ল্িশটী ভাবই শরীর ও 
ইন্জরিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং ইহার! ভাব জনক চত্তবু'ত্ত। 

ব্রজনাথ। ইহারা কোন কোন ভাবের জনক ? 

গোম্বামী। অষ্টপাত্বিকভাব ও বিভাবগতঠ অনুভাবগণের জনক । 
ব্রজনাথ। ইহার! কি সকলেই স্বাভাবিক ? 

গোন্বামী। না কতকগুলি শ্বাভার্খক ও কতকগুলি আগন্থক। থে 

শক্ষের যে স্থায়ীয়ভা তাহ! তাহার স্বাভাবিক | ব্যানিচারী ভাবগুপি 

প্রার আগন্তক । 

ব্রজনাথ। সকল তক্কেরই কি ভাব সমান? 

গোম্বামী। না। ভঙঞ্জগণ বিবিধ । স্ঙরাং তাহাদের মনোঠাব ও 

বিবিধ। মনানুলারে ভাবোদয়ের তারতম্য । মনের গরিষ্ঠত ও লঘিষ্ঠঘ ৪ 

গাম্ভীধ্যভেদে তাবোদয়ের ভেদ আছে । কিন্তু অনু দ্বভাব৬2 সব্বধাই দ্রখাডীত। 

কৃষ্ণ ভক্কের চিত্ত ম্বহাবত* অমৃতসদূশ। অগ্ভ এহ পথ্স্ত। কল্য স্থায়ীভাব 

ব্যাখ্যা করিখ। 

বিজয় ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গগ্রণামকরওঃ বিধায় হইলেন । 

অক্টাবিংশ অধ্যায় । 

রসাবচার | 
ব্রজনাথ। গ্রে! বিভাব অনু ঠা, সান্তিঙ্গ 9 ব্যাঠিচারী বনে দেখিতে ছি 

যে এই সমন্তই ভাব। ইহার মধ্যে স্থায়ী ভাব কোথ! ? | 

গোস্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাব সমূহের মধ্যে যে ভাব কৃত 

করির! অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসকণকে নিজের বশে আনিয়া স্বয়ং ভাবগণের 

রাজা-শ্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাষ স্থারীভাব। ভংক্তর হৃদয়ে আশ্রয়গত 

কষ্চরতি সেই শ্বারীতাব। দেখ সেই আপ্রয়কে সামগ্রীমধ্যে পরিগণনের সমক্ব 

বিভাবান্বর্গত আলগ্বন মধ্যে আলোচন। করা হুইয়াছিল। সেই ভাব অন্ত সকল 

ভাবকে নিজ পরতন্ত্র করিয়। কতকগুলকে রদের হেতুন্ধপে এবং কতকগুলিকে 

বসের সহার়বূপে আনিয়। আপনি আশ্বাদনন্ষপা হইয়া আন্বাছ্া ভাব ধারণ 



৩১২ জৈব ধশ্ম। 

কবিয়াছেন। বিশেষ শিগুট খাবে মালোচনা কব শ্াখীভাবকে আগ্তান্থ ভাব 

হই পথক্ কারয়া বিচার কর। গ্তায়ীগাবঝপ রত যুখা ও গৌণ ভেদে দ্বিব্ধি। 

ব্রজনাথ | মুখ্যবতি কানাচে বশি? 

গোস্বামী । ভাবভক্তি ব্যাখ্যার শুদ্ধসইবিশেষন্ব্প রতির কথা গুনিয়াছ | 

পে রতি মুখা। 

ব্র্জনাগ। আমরা যখন সাগান্য অলম্কারশান্স পা ডয়াছিপাঁম, তখন মে 

রাঁঠর ভাব মন পিয়াছিল, চাচ! শঙসভবিশেষাআ। বিচারে আমাদের চিন 

১ষঠাতে দূর তল । এখন বুঝিতে পাবিলাম থে, জীবের আদ আনাপে যে আম্মগঞ্ 

মনোনুত আছে, তাঙাতেই ভাগবনা রস উদিত ভয় । 'আআলঙ্গারিকেরা যে রশিব 

উল্লেখ করেন তাহা কেবল বদ্ধাজীবের জড়শখীব 9 পিঙ্গগ্ভকবপগত মন ও চিন্তুকে 

'আশ্বয় করি! আশ্বারদিত ভয়। এখন আর জানি৩ পারতো যে আগনি মে 

রঙের ব্যাখা! করিতেছেন, তাহাই শ্ুদ্ধজীনের সব্শ্ব-পন এবং বছীজীবেব জলাদিশী 

রুপায় কণাঞ্চিৎ অনুভুত ভন। এখন মে শুদ্চা-রতির প্রকার সকল জানিতে 

বামন! কগি। 

ব্রজনাথের তন্ববোধ দোখয়া গুরগোস্বামী পরমাণন্দে চন্ঙ্গপে দর দর ধারা 

সত বঙ্গনাথকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন তোমার গান শিষা লাশ কাওয়া 

আমি ধন্ত হইগাম।  এক্ষনে বাপঠোছ বণ কর 1 মুখ্যরতি স্বার্থ ৭ 

পরাথা ভেদে দ্বিবিধ! | 

রূজনাথ। ম্বাথা-বুখ্যারাত ক গ্রঞ্গার? 

গোস্বামী । শ্বাথারতি অবিরুদ্দ শাবদমূহ দ্বাপা আপনাকে পুষ্টি করেন 

এব* বরনধতাব দ্বার সাভার গ্রান উৎপত্তি ভয় । ্ 

ত্রনাথ। পরাথা বঙ কিদপ? 

গোস্বামী । যে রতি স্বয়ং সঙ্কাচঙ্ভাবে আবিরুক্ধ ও খিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ 

ফরেন তিনি পরারথ-মুখ্যরতি। আর একপ্রকার মুখারতির বিভাগ আছে। 

ব্রজনাথ। সে কিরূপ বলুন? 

গোম্বামী। মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাস্ত, সথ্য বাপলা ও মধুর এই পঞ্চভাগে 

বি ভন । যেবপ গ্রতিথান্থ স্গ্য শ্কাটিকাদি পাত বিশেষে পাথকা বিশেষ 

লাত করেন, তদ্জপ স্থারাভাবের পার হেদে রাতর ইুবশিষ্টয লক্ষি হয়। 
বগনাথ। সুপার ঠকে ব্যাখা কৰন। 



অফ্টাবিংশ অধ্যায় । ৩১৩ 

গোঁশ্বামী । শ্রন্ধারতি সামান্তা, শ্বচ্ছা ও শান্তি ভেদে তন প্রকার। 

সামান্ত রূতি সাধারণ জনের এবং ক্ধের প্রতি বাঁলিকাদিগেব হই! থাকে । 

মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাহাদের সন্দমত পুথক্ পৃথক সাধন হষ্টতে 

শ্কাটিকবৎধর্শমবশতঃ ্বচ্ছা নাম লাত করে। এইক্ূপ রতিগপ্রাপ্ত বাক্তিগণ কৃষ্ণকে 

কখন প্র বপিয়। স্তব করেন, কখন গিত্র বলিয়া পরিহাস করেন, কখন তন 

বলিষা প্রতিপালন করেন, কখন কান্ত বপিয়! উল্লাস লাভ করেন এবং কখন 

পরমাম্ম! বণিয়া ভাপন1 করেন। শান্তি-পতি-লন্ধ পুরুষ সম গুণপ্রযুক্ষ মনে যে 

নিব্বিকপ্নত্ব স্থাপন করেন তাহাই তাহার শান্থরতি। এই শুদ্ধারতি কেবলা ও 

গস্কপাভেদে দ্বিবিধা | ব্রজানুগ রদাল শ্রীদামাদি পাত্র বিশেষে রত্যান্তরগন্ধশূন্য 

হয়া কেবগা! নামে পার্চিও | উদ্ধব, ভীম, মুখরাদিতে রশ্যস্তর-সম্মীলনে 

শঙ্গারতি সঙ্কুপানাম প্রাপু। 

বজনাথ। আমি পুব্বে ভাখিয়াছিলাম মে শস্জা-রতি ত্রজ্ান্থগ তক্তগণের 

নাই । এখন দেখিভেছি যে শান্তরঠি ও কিয়তপারমাণে ব্রঙ্দে আছে । জড়া- 

ধঙ্কার গত রতিধিচাবে শান্তধন্মে বিত্ব স্বীকৃত তয় নাই । পরক্রহ্গরতিতে তা। 

অধন্তা লক্ষিত হঈতোছ। এখন দাস্ত রির লক্ষণ বলুন । 

গোস্বাধী। রুষ্ট প্রত ও আমি দাস, এইবৃদ্ধি হইতে যে আরাধা- 
ধাম্সিক রতি উদ তম হাভাই দাস্তরঠি বা গ্রীতি। ইচাতে ধাহাদের আসক্তি 
্াহাদের অন্ট বস্ততত লীতি থাকে ন।। 

এজনাথ | সখা-রতির পক্ষণ কি? 

গোস্বামী । বাহার! কুষ্ণকে হুল্যবোধ করিয়া তীহাছে দঢ বিশ্বাস করেন 

তাহাদের ৪5 সধা-বতি। এই সথ্যবতিঠে পরিহাস প্রহাসার্দি থাকে। 

প্রঙ্জনাথ। বাংসল্যরতির লক্ষণ বলুন? 

গোস্বামী ॥ কষ্জের গুপজনের শ্ীকষেঃ অনুগ্রহময়ী রতি মাছে তাভার নাম 

বাৎসলা । উষ্াতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়া, আশীববাদ ও চিখুক স্পর্শ গ্রহতি থাকে। 

ব্রজনাথ। কুপা করিয়া মধুর-বতির লক্ষণ বলুন ? 

গোস্বামী । ব্রজমুগাক্ষি এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ দশনাদি অষ্টবিধ সম্তোগ- 

কাবণকবপ ষে রতি তাহাকে প্রিষতা বা মধুবারতি বল] যায় । ইাতে কটাক্ষ, 

দক্ষেপ, প্রিকবাণী ান্তাদি কার্য আছে। এহ রতি শান্ত হতে মধুর পর্যন্ত 

ডওবোঞুর স্বাদ বিশ্ষবপ্ উত্লাসময়ী হয়! উক্তঙেদে নিত্য বিরাজমান সংঙ্গেপে 

পাঢ প্রকাব মুখ্যর' হব লঙ্গণ বলিলাম। 

85 



৩১৪ জৈৰ ধণ্ম। 

ব্জনাথ। অপারুতত রস সম্বন্ধিনী গোনরণ্ত ব্যাখ্যা ককন। 

গোস্বামী । আলম্বনগত উৎকর্ষজ্ভাবকিশেষকে ষে সঙ্কোচমরী রতি তাপ 

করেন তিনি গৌনীরতি। হান, বিশ্ব়। উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, জয়, জুঞুগা। 

(নিন্দা ) এই সাতটী গৌণভাব | প্রথম ছয়টিতে কষ্জভাবের সর্বদা] সম্ভতাবনা। 
রাত উদয় হইলে ভক্তদিগের জডদেতে এবং জড়দেহানগ কার্যো যে জুখ্খগ্লা অর্থাৎ 

নন্দন] উদয় ভয় তাভাই রসবিচারে সপ্রুমরতি | ভাসাদি হইতে শুদ্ধসত বাশ্ষব্ধীপ 

রতি ম্বাভাবিক পাথক্া থাকিলে সেই সেই ভাব পরাঞ্থামখ্যারতির যোগ বশ? 

হাসাদিতে রতি শব এ্রযুক্ ভয়। 'ভাঁদাদি গৌণীবতি কোন কোন ভক্কে স্তায়িক 
লাভ করে; সব্বত্র নয়। শুতরাং ইচ্ভারা আনয়াত ধার! এবং সাময়িক একট নামে 

বাফক। কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয়। সভজ রতিকে তিরঙ্কারপূর্বক নিজে। 

অধিকার করিয়া লয়। 

ব্রঙ্জনাথ। জভীয় ভলঙ্কারে প্শঙ্গাব-হাসককণ” ইতাদিকমে আটটি গনি 

হইয়াছে । আমি বুঝিণতচি যে সেকপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ নায়ক-নাধিকাৰ 

রসেই শোভা পায়। চিন্ময় ব্রক্গরসে তাহা স্তিন্তি নাই । এরসে গুদ্ধ আত্মা 
ক্রিয়।। প্রাকৃত মনের ক্রিয়া নাই । শ্রতরাং মাজনগণ যে রন্তিকে স্যাধীতাৎ 

ব্াখিয়। ভাহাব মুখাভাবকে পঞ্চবিপ মুখ্যরস ৭ গৌণনাবকে সপ্রবিধ গৌণরস বূপে 

বিভাগ করিয়াছেন ইভা সমীচিন। এখন কূপা করিয! হানরতির লক্ষণ বলুন । 
গোম্বামী। বাকা, বেশ ও চেষ্টার্দির বিরৃতি ক্রমে চিত্বর বিকাশকাদী 

ভাগরতি দয় চয়। তাভাতে নেত্রবিকাশ, নাসিক ওষ্ঠ ও কপোলের ম্পন্দনাদি 

হইয়া থাকে । ইচাও শ্বয়* সঙ্কোচভাবে রতি রুষ্ণসন্থন্থি চেষ্টা হতে উখিত হয । 

বজনাগ। বিব্য়রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । অপ্লীপ্কিকব্ষয় দেখিয়! চিত্তর যে বিস্তৃতি হয় তাহাই বিশ্ময়। 

নেত্রবিস্কীর, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইনার অন্গতব। |] 

ব্রজনাথ। উৎসাহরতির লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। সাধুজন প্রশংসিত বৃচত কারো দঢ মনের যে ত্বরিত আস্ত 

তাহাই উৎসাহ । ইহাতে শৈদ্বা, ধৈর্যাঙ্াাগ ও উদ্যমাদি লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ। কেধরতিব লক্ষণ কি? 

গোস্বামী | প্রণ্তকলভাবদ্ধার! চিত্তের জলনঞ্জে ক্রোধ বলে। ইহাতে 

কঠোরছা, হ্ুকুটী ও নেত্রের রাক্তমাদিবিকার অনুভূত হয়। 

ব্র্গনাথ । যর তরু লুপ কি? 
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গোশ্বামী। ঘোর দর্শনদ্বারা চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয় । ইহাতে আয্ম- 
গোপন, হৃদয়গুফত1 ও পলাযুনাদি হয়। 

ব্রজনাথ। : জুগুপ্গারতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । নিন্দিতবিষয় হইতে যে সঙ্কোচ হয় তাহা জবগুপ্ন। ॥ নিষ্ঠীবন্, 

মুখ বাকা করা এবং কুত্মন ইচার লক্ষণ। এ সমস্তই ক্কষ্ণানুদুল হইলে রতি হয় 

নতুবা সামান্ত,নরচিত্তধিকার মাত্র । 

ব্রজনাথ। তক্কিরসে ভাবের সংখ্যা কত ? 

গোহ্বামী। স্থায়ী আট, সঞ্চারী স্বেত্রিশ ও সাত্বক আট মিলিত হইয়| 

উনগঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ত্রিগুণোৎপন্ন স্থথ দ্রঃখময়। 
রুষস্ফুরণমন্ধ হুটলে অগ্রাকৃত এবং ত্রিগুণাতীত প্রৌঢানন্দময় হয়। এমত 
কি বিষাদ ও পরম সুখময় হইয়া থাকে । শ্রুমজপগোন্বামী বলিয়াছেন যে, কুষঃ 

ও কৃষ্ণ প্রয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ। স্থম্তাদি রতির কাধ্য। নিরেদাদি 

রতির সহায় । বসোগ্ধোধ সময় উহ্থারা কারণ, কাধ্য ও সহ্থায় বাচা না হইরা 

বিভাবাদি পদদ্বার! উক্ত হয়। রতির সেই সেই খআন্বাদধিশেষের যোগ্যতা বিভা 

করে বলিয়া পণ্থিতগণ তাহাদিগকে বিভাব বলেন। নেই বিভাবিত রতিকে 

বিস্তৃত করিয়া অন্ুুভাব করায় বলিয়! নৃত্যখদিকে অনু ভাব'বল। হইয়াছে । সাত্বিক- 

ভাব সকলও তদ্রুপ সত্ববোধক কার্য করায় বলিয়া তাহাদের সেই নাম হইয়াছে। 

সেই বিভাধিভ ও অন্থভাবিত রতিকে যে নির্ধ্বেদাদিভাব সঞ্চার করাইয়া বিচিত্র 

করে, তাহাপিগকে সঞ্চারিভাব বলে। ভগবৎ কাব্য নাট্য-শাস্তান্ুরাগীগণ 

বিভাবাঁদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন | বস্তত এই রত্যাখ্যভাব 

অচিস্তান্বরূপ শিশিষ্ট মহাশক্তি-বিলাস-দূপ ! ভারতাদি শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত 

বলিয়া স্থির করিয়াছেন । মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে সকল তাৰ চিস্তা- 

তাঁত তাহাদিগকে তর্কে যোজন করিবে না। প্রকৃতির অতীত তত্বই অচিন্ত্য- 

লক্ষণ তত্ব । অগ্ঠিস্ত্য রসতত্বে মনোহর] রতিই কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাঞ্ত করাহয়। 

এ সমস্ত বিভাবাদির স্থিত আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধূরধ্যাদির আশ্রয় স্বরূপ 

কুষ্ণা্দিকে রতি প্রকাশ করে এবং পক্গান্তরে কুষ্ার্দি অনুভূত হইয়া রূৃতিকে 

বিস্তার করেন। অতএব বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব সকল 

রতির সহায় এরং রতি তাহাদের সহায়। 

ব্রজনাথ। কৃুঞ্চরতি তত বিষয়রতিতে কোন বিষয় ভেদ আছে? অনুগ্রন্ 

করিয়া বলুন। 
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গোদ্বামী। বিষয় রতি লোকিকী। কৃষ্ণরতি আলৌকিকী। সমস্ত অনুতে 
ব্যাপার হইতে অদ্ভুত । লৌকিকী রতি যোগে সুখ এবং বিয়োগে নিতান্ত 

অন্থথময়ী । কুষ্খরতি হরিপ্রিয় বাক্কিতে ধোগ ভইলে রসবিশেষ উদয় করে 

এবং সম্ভোগ সুখ উদয় করার। বিয়োগ অথাৎ বিপ্রলন্তে তসৃত আনন্বিবত 

ধারণ করে। মহ্থাপ্রতুর প্রশ্ন ক্রমে রামাননারায় স্বীয় কৃত “পহিলহি রাগ নয়ন 

ভঙ্গ ডেল” এই পথ্ঘে বিয়োগের অদ্ভুতানন্দ বিবর্ত ব্যাথ্য। করিয়াছিলন। তাহাতে 

আত্তিভাবের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা স্থখ বিশেষ ? 

ব্রজ্নাথ। তার্ককগণ রপকে প্রকাশ্থণ্ড বস্থ ধলেন, তাহার উত্তর কি? 

গোস্বামী । জড়রস বস্তঃ প্রকাশ্তথণ্ড বস্ত, কেন ন। সামগ্রী পরিপোধণে 

স্বায়ীভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত ভয়। ক্িস্তঅপ্রাকৃত চিন্ময়রস সেরূপ নয়। 

সিদ্ধাবস্থায় তাহ! নিত্য, অথও ও ম্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় সেই রস প্রকাশিত- 

রূপে প্রাকৃত জগতে অনুভূত হয়। লৌকিকী বস বিয়োগে আর থাকে ন|। 
অলৌকিকী রস সংসার বিয়োগে অধিক শোভা পায়। হলাদিনী মচাশক্তি 

খিলাসরূপ এই রস পরমানন্ তাপাত্ম্য লাভ করিয়াছে । অথাৎ যাহাকে পরমা- 

নন্দ বলি তাহাই এই রস। ইহা! তর্কাতীত, যেহেতু অচিস্ত্য। 
ব্রঙ্গনাথ। অপ্রারুত তত্বে রস কত প্রকার? 

গোস্বামী । রতিমুখ্যক্ূপে এক ও গৌণরূপে সাত। স্মুতরাং রতি আষ্ট 

প্রকার। তদ্রুপ মৃখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরস সম্তবিধ। মুতরাং 

রসও অগ্প্রকার। 

ব্রজনাথ। অগ্রগ্রকার নামোল্লেখ করুন। যত শুনিতেছি ততই শুনিতে 

ম্পৃছ] বুদ্ধি হইতেছে। 

গোস্বামী । শ্রীরপগোক্বামী বলিয়াছেনঃ 

মুখ্যস্ত পঞ্চধা শাস্তঃ গ্রীতঃ প্ররেয়াংশ্চ বৎসলঃ | 

মধুরশ্চেতামী জ্ঞেয়া যথাপুর্বব মন্গত্তমাঃ ॥ 

হাস্যোসুত ব্তথ! বীরঃ করুণে। রৌদ্র ইত্যপি। 
ভয়ানক স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ 

ব্রনাথ। চিন্ময়রসে ভাব শবে প্রকৃত অথ কি? 

গোস্বামী । চিছ্বিযয়ে অনন্বুদ্ধিযুক্ত পঙ্ডিতগণথ ভাবন1 বিষয়ে গাঢ় চিৎ- 

হক্কার ছারা শ্বীন্চিত্তে যে ভাবকে উদয় করেন তাহাই এই রসতস্ত্রের ভাবশব্- 

বাচ্য। বমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ভাব ছুইপ্রকার চিস্ত্যাভাব ও অচিস্তাভাব 
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চিন্তাতাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেন না বন্ধজীবের বন্ধ-নে মে সমস্ত ভাব উদয় 

ভয় সকলই জড়ধন্ম প্রস্থত। ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাবসকল চি্ত্াভাব। ঈশ্বর- 

সগ্বদ্ধে বস্বতঃ চিস্তাভাব তয় না কেন না ঈশ্বর তত্ব জড়াতীত। চিগ্তাভাব হয় 
না বলিয়া ঈশ্বরতত্বে কোন ভাব নাই এপপ স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে সমস্তভাব্ আছে। তাহা অচিস্থা। সেই অচিস্তযভাব হদয়ে আনিয়! 

অনন্য বৃদ্ধির সহিত আলোচন1 করিতে করিতে সেই অচিস্তা ভাবগণের মধ্যে 

একটাীকে স্বাযীভাব জানিয়া অগ্তান্ত অচিন্তাভাবগণকে সানগ্রীকপে স্থায়ীভাবকে 

শ্বাদাত্ে বরণ কর। তবেই তোমার নিতাসদ্ধ অথগুরস উদয় হইবে। 

ব্রঙ্গনাথ। প্রভো ! এ বিষয়ে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । বাবা! বি্ষিয় পিপ্ত হইয়া বহুজন্ম-কর্মরচক্রে ভ্রমণ করিতে 

করিতে প্রান্তনী ও আধুনিকা দুষ্ট প্রকার দংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিষ্ঠ হষ্য়াছে। 

তোম'র বিশুদ্ধ আমায় যে শুদ্ধ চি্তবুত্তি ছিল তাহা বিকৃত হষ্টয়াছে। আবার 

স্থরূতি বলে সাধু সঙ্গে তজন গ্রাক্রয়! দ্বার! যে সংস্কার হইতেছে তদ্দার। তোমার 

বিরত সংস্কার দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার উদয় ভয়। সেই সংস্কার যত গাটু হয়, 

ততই অচিস্তযতত্ব হদজজে শ্ফুষ্ঠি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বল! যায়। 

তরঙ্গ । এখন জানিতে ইচ্ছা করি, এই বুসতত্থে কাহার অধিকার) 

গোম্বামী। যিনি পূর্ধোক্ত ক্রমে গাড়সংস্কার দ্বারা! অচিন্ত ভাব হদয়ে 

আনিতে পারেন, কেবল তাহারই এই রসতন্বে অধিকার। অন্তের ইহাতে 

অধিকার নাই৷ শ্রীরূপ বলিয়াছেন 

ব্যতীতাভাবন] বর্ম যন্চমৎকারভারতূঃ | 

হৃপ্দি সত্তব্বোজ্জলে বাঢ়ং স্থদতে স রসো মতঃ ॥ 

ব্রজ্জনাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হরিনাম দান 

কর! যেরূপ অপরাধ এই রস বিষয় তাহার নিকট ব্যাথা। করাও তদ্্রপ অপরাধ। 

গ্রভো ! রুপ! করিয়! এই জকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় সতক করুন। 

গোস্বামী । শুদ্ধভক্তির প্রতি উদ্দাসীন যে বৈরাগ্য তাহাকে ফন্তু বৈরাগ্য 

বলা যান । শুদ্ধভক্কির প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান তাহাকে শু জ্ঞান বল! ধার। 

সেই বৈরাগ্য নির্দপ্ধ চিত্ত ও শুফ জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনি্ হৈতুক পুরুষ এবং কর্ম 

মীমাংস| ও শুদ্বজ্ঞানপব্বায় উত্তরমীমাংসা প্রিয় পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্ত্যান্বাদ 

বহির্শ.খ পুরুষ এবং কেবলাইৈতবাদীরূপ জরম্মীমাংসক ব্যক্তিদ্িগ হইতে ভক্জি- 
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রসিকগণ, চৌরগণ হইতে যেরূপ নহানিধি রক্ষা করেন, সেইরূপ কুষঃভত্তি- 

বলুক গোপন বাখিধেন | 

ব্রজনাথ। আমর! ধগ্ঠ হইলাম। 'আাপনার শ্রীমুখ শাজ্ঞ! সর্বর পালন করিব। 

বিল্লয়কুনার | প্রতো ! আমি ভমন্তাগবত পাঠ করিয়! সংসার যাত।. 

নিব্বাহ করি। শ্রীমন্তাগণত রসগ্রস্থ। সাধারণে পাঠ করিয়। অর্ধোপার্জন 

কাঁপলে ক অপরাধ ইয় ? 

গোস্বামী। আহা ! শ্রমন্তহাগবত গ্রন্থ সর্বশান্ত্র শিরোমণি, নিগমশান্ত্রের 

ফলশ্বরূপ। প্রথমস্থন্ধের তৃতীয় গ্লোকে যাহ! কথিত আছে তাহাই করিবে। 
“মুহুরহে| রলিকাঃ ভূ'ব ভাবুক1” এষ্ঠ বাক্যে কেবল ভাবুক বারসিক ব্যতীভ 

আর কেই শ্রীমষ্তাগবত রস পানের অধিকারী নন। বাবা! এ ব্াবসায়টী 

সঙ্ভস! পরিত্যাগ কর। তুমি রূসপিপাস্তু | রদের নিকট আর অপরাধ কন্িবে 

ন1| “রসে! বৈস এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণ ম্বরূপ। শরীর নির্বাহের জন্ 

শাস্ট্রোস্ত 'অনেক প্রকার ব্যায় আছে, তাঙ্াই অবলম্বন কর। সাধারণের 

নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অথ গ্রহণ করিবে না। যদ্দি রসিকশ্রোতা পাও তবে 

বেতন বা দক্ষিণা না লয় পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। 

বিজশ্পন। প্রতে! ! অন্ত আমাকে একটী মহাাঅসপরাঁধ হইতে রক্ষ। করিলেন। 

আমি যে পূর্বে অপরাধ করিয়াছি, তাস্থার কি হষ্টবে? 

গোম্বামী। সে অপরাধ আর থাকিবে না| তুমি সরল হৃদয়ে রসের 

শরণাপন্ন হইলে। রূপ তোমাকে অবশ্ত ক্ষমা করিবেন। তুমিসে বিষয়ে আর 

চিন্ত। করিও ন1। 

বিজয়। প্রভে।। আমি বরং নীচবত্তি দ্বার! শরীর গোষণ করিব, তথাপি 

অনধিকারীর নিকট রস বীর্ডন করিব না এবং ভাহার নিকট অথ লইয়া রসকীর্তন 

করিব না। 

গোস্বামী । বাবা! তোমরা ধস্ত ! কৃষ্ণ তোমাধিগকে আত্মসাথ করিয়া" 
ছেন নতুব! কি এত ছৃ়তা ভক্তিবিষযে হয়? তোমর! প্রীনবধীপধামবাসী | 

গৌর তোমাদিগকে সর্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন । 
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রসবিচাঁর | 

ব্রজ্নাণ ও বিজরকুমার স্কির করিলেন আমর! জ্রীপুকাষান্তমে চাতুর্মান্ত 

কাটাইব। শ্রীগুর গোঁশ্বামীর শ্রীমুখ তইঙে সর্বপ্রকার রলের বিচার শরবগ করয়। 

রসোপাঙ্ন! পদ্ধতি গ্রঙ্ণ করিব। ব্রজনাথের পিতামহী ক্ষেত্রে চাতুর্মান্ত বাসের 

মাহাস্মা শ্রবণ করত ব্রজনাথের প্রস্তাবে স্বীকার হইলেন। সকলেই প্রাতে ও 

সন্ধার সময় শ্রীজগন্লাথ দশন করেন । নরেন স্নান ও তীর্থের যেখানে যাত। আছে 

তাহা ভাল করিয়! দেখাত লাগিলেন । শ্রীজগন্পাথ দেবের যে সময়ে যে সেবা ও 

বেশাদি হয় তাহা বিশেষ ভাক্ত সহকারে দশন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরু 

গোস্বামীকে তাচাদের মনের ভাব জানাইলেন গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত 

শ্লন। তিনি বলিলেন হ্থে ব্রঙ্গনাথ! হেবিজর! ঠোনাদের প্রতি আমার 

এক পকার বাৎসলা এরূপ গাঢ় হইতেছে, যে তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ 

কষ্ট হবে বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যতদিন এখানে থাক, আমি সুখী 

হঈব। সদগুরু সঃজে মিশিলেও সংশিষা সহজে পাওয়া যায় মা! 

ব্রক্ষনাগ বিনীতত্তাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রভো৷ ! ভিন্ন [তিন্ন রসের 

বিভাবারি দেখাইয়। রদব্যাথা। কঞুন, গুনয। ধন্য হট । 

গোম্বামী। উত্তম প্রাস্তান করিয়াছ। শ্ত্রীগৌরচন্ত্র আমার মুখে যা! 

বলাইবেন তাঠা শ্রথণ কর। আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি রতিই স্থায়ীতাব। 

নির্ধ্িশেষ ব্রন্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসোখো যে আনন্দ আছে তাহ! 

নিতান্ত শিথিল। ঈশময় স্থখ তরপেক্ষা নিগৃচ । ঈশ স্বরূপাগ্থৃঙ্ঘই (সই 

সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন চতুতৃজ নায়ারণ মৃত্তি। এই মুত্তি বিভুত1,, 

্র্য) ইত্যাদি গুণান্িত। আলম্বলাপগ্তর্গত বিষয় ও অন্থভাব এক$রূপ। শান্ত 

পুরুষগণ শান্তুরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্ধিষয়ে বন্ধপ্রন্ধ তাপসগণই 

শান্তপুরুষ। জনক সনন্গনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইনার বালসঙ্ন্যাসী- 

বেশে বিচরণ করেন। ইাদের প্রথমে নির্বিশেষ-রক্ধে রতি ছিল। ভগবনা্তি 

মাধ্র্য হারা আকৃষ্ট হই! চিদ্ঘন-মুত্তির উপাসনা! আরগ্ত করিয়াছেন। 

নির্বিগ্রহ। হইতে যুক্ত বৈরাগা দ্বারা বিষয় বর্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্ধি 

বা! দুর হয় নাই এইরূপ ভাগসনকল শাস্তরসে প্রবেশ লাভ করেন। প্রধান 
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প্রধান উপনিমৎ শ্রবণ, বিজন স্থান সেবন, অন্তুনুত্তি বিশেষের ন্ফুষ্ঠি তত্ববিবেচন, 
বিদ্যা শক্ষি গ্রধানত্ব, বিশ্বদূপ দর্শনে আদর, জ্ঞান মিশ্র তক্তদের সংসর্গ, সমবিগ্ণ 

বাক্তিদের সঠিত উপনিষদ্ধিতার, এই সকল এই রসের উদ্দীপন । আবার 

ভগবৎপাদপদ্মের তুলনীর সৌরভ, শঙ্গের ধ্বনি, পুণ্য পর্ধত, পবিত্র বন, সিদ্ধ-. 

ক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসনা, কালই সকল নাস করে এরূপ বুদ্ধি এ সকল 

উদ্দীপন । শান্ত রসের বিভাব এই প্রকার । 

ব্রজনাথ। এ রসের মন্ুভাব কিরূপ? 

গোম্বামী। নাসাগ্নে দৃষ্টি, অবধৃতের টায় চেষ্ট! চতুস্ত প্রমাণ দর্শন কাণ্য 
ও গতি, জ্ঞান মুদ্র! প্রদশন ( তঙ্জনি ও মঙ্কৃুঠ ফোগ) ন্ভগবদ্িদ্বষার ওুতি দ্বেষ 

রাত, ভগবৎ প্রিয় ভক্তে ভক্তির অল্লত।, সংসার ধ্বংস ও জীববুক্তির প্রতি 

আদর, নৈরপেক্ষা, নিশ্মীমতা) নিরহঙ্কার ও মৌন ইভাদি শীত রতির অসাধারণ 

ক্রিয়! এসকল শান্ত রসের অগ্নভাব। জস্তা, অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির 

প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়া! অনুভব । 

ব্রঙ্গনাথ। শান্ত রসের সাত্বিক বিকার কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রলয় অর্থাৎ ভূপহন ব্যতীত স্তস্তা্দি সাত্বিক বিকার এ রসে 

অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয় । দীপ্ত লক্ষণ সাত্বিক বিকার ইহাতে হয় না। 

রঙ্গনাথ | এ রসের সঞ্চার 'ভাবকিকি? 

গোস্বামী । নির্বেদ, ধৃতি, ক্তর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, উতৎ্স্্কতা, আবেগ 

ও বিতর্ক উত্যাপি সঞ্চারি ভাব সকল শান্ত রসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব্রঞ্গনাথ। শাস্তি রতি কত গ্রচ্গার? 

গোস্বামী । স্থায়ীভাবরূপ শাস্তি রতি সমা ও সান্দ্র। ভেদে দুই প্রকার। 

অসংগ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবৎ সুপ্তি জনিত শরীর কর্ম লক্ষণ সম! শাস্তি রতি 

উপলব্ধ ভয়। সর্ব অবিগ্। ধ্বংস হেতু নির্বিকল্প সমাধিন্তে ভগবৎ সাক্ষাৎকার 
রূপ সান্দ্রানন৷ সান! শাস্তি রতিতে লক্ষিত হয় | উক্তছুই প্রকার রতি ভেদে 

পারোক্ষা ও সাক্ষাৎকাররূপ ছুই প্রকার শ্াস্তরস আছে। শুকর্দেব ও বিঘমঙ্গল 

জ্ঞানসংস্কার পরিতাাগপূর্বক তক্ষিরলানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন। বিদ্বর সার্বভৌম 

ভট্টাচার্যের ও তন্রপ অবস্থ।। 

ব্রক্গনাথ। জড়ালঙ্কারে শাস্তরসের শ্বীকার নাই কেন? 

গোম্বামী। জড় ব্যাপারে শাস্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হ্ইল। 

চিছ্যাপারে শান্তি রসের আবিষ্ভাবে উত্তাবাত্তর অপ্রার্ত বসের উদয় হয়। 
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তগবান বলিয়াছেন যে মন্রিষ্ট»া বুদ্ধিকে শন বলা বায়] দেখ শান্তি রতি 

পাতীত তগ্নিষ্ঠতা বুদ্ধি কিৰপে ঘটে? অতএব চিন্তহে শান্তর অধশ্ই স্বীকৃত 

হইবে। 

ত্রজনাথ । শান্ত ভক্তিরস উত্তমবপে বুঝিলাম। এখন কুপা করিয়! 

দাহ্তরসের বিভাখাদি ক্রমে ব্যাখা। ককন। 

গোস্বাদী । দাস্তরসকে পাগুশুগণ গ্রী*ভক্তিরস বলেন। অনুগ্রাহ পাত্র 

দানা ৭ লাল্যত্ব ভেদে উই প্রকার । স্ুৃতবাং প্রী5 রসও সন্ত্রম ভ্রীত ও গৌগন 

প্রীত ভেদে চট গুকার। 

বজনাথ। সম্বম প্রীত কিকপ? 

গোস্বামী | কৃঞ্ধে দাসানিমানী বাক্তিদিগের ব্রজেন্্র নন্দান সনম বিশিষ্ট 

পীঠি উৎপন্ন হয়। '্থাহাউ পুষ্ট ভইয়। সন্তরম প্রীত সন লাভ করে। এই রগে 

কন্ঃ ৪ কাঃদালগণ আলম্বন। 

ব্ললাথ। এরসেকষ্জেরঙকবপকি? 

গোশ্বামী। গোকুনে সন্ত্রমীত রসে কৃষ্ণ দ্িকুজ ॥ অগ্তব কোথাও দি 

এপ” কোথাও চতনু'্জ গোকুলে দ্বিভুজ মুবলীধব সব পুন্থার্দি ঘারা গোপবেশ ॥ 

অন্তণ বিজ হইয়াও মণমণ্ডিত এশ্বর্য বেশ। আবপ বণিষাছেন ১. 

ব্রঙ্গাড কোটিধামৈক রোমকুপঃ কুপানুধিঃ। 

আবটিণ্কা মহাশক্কষিও সর্বসিদ্ধি শিযেবিতঃ 

অথতভারাবণীবীজং সদা ম্ারামহাদগ,ণঃ 

ঈশ্বরঃ পরমারাধ।ঃ সব্বজ্ঞঃ স্দ্চ বত: ॥ 

সমদ্ধিমীন্ ক্দমাণালঃ শরণাগঠত পালক | 

পক্দিণঃ সত্যবচলো দর্ধঃ সব্বশ্ুহঙ্করং ॥ 

গ্রতাপী ধান্মিকঃ শান্চক্ষ ভক্তচঙ্গ ভন | 

বানা লেজসা যুক্তঃ কৃতজ্ঞ কাওসংশয়ঃ | 

বরীমান্ বলখান্ প্রেদরহ্য ইঠ্যাধিভ গুপৈঃ| 
যুতশ্চহ্ব্বিধেঘেষ দাসেঘালম্বনোভরিও ॥ 

এজনাথ। চতুব্বিধ দাস কি কিবপ? 

গোন্বামী। প্রশ্বিত (সব্বদা নত দৃ্টিভাবে অবস্তিত ), আজ্ঞানওত্ী, বিশ্বস্ত 

এ৭ং প্রভু জ্ঞানে নয বুদ এই চারি প্রকাপ দাসগণ দাস্তরতির আশ্রয় 

১১ 
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আলম্বন। আাহাদের তাত্বিক নাম ১-- (১) অধিকৃত, (২) আঙিত, (৩) 

পারিষদ ও (৪) অন্থগত। 

ব্রজনাথ। অধিকৃত দাস কাহার! ? 

গোস্বামী । ত্রন্ধা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবদেখীগণ অধিকৃত দাস দাসী, জগদ্থযাপাঁরে 

অধিকার লাভ করিয়া ভগবানকে সেবা করেন। 

ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাহার! ? 

গোস্বামী । শরণাগন, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিতদাস। 

কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নুপাদ্দি শয়ণাগত দাম মধ্যে পরিগণিত। শৌনক 

প্রভৃতি খধিগণ মুমুক্ষা পরিত্যাগ পুর্র্বক শ্রীভরিকে আশ্রয় করায় ঠাভার! জ্ঞানিচর 

দাস মধ্যে পরিগণিত । ধাভার প্রথমাবধি ভজন বিষয়ে আসক্ত সেই চন্তরধবজ, 

হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষকু, ও পুগুরীকাদি সেবানিষ্ঠ শরণাগত। 

ব্লজনার্থ। প্রভে!, পারিষদ কাভার! ? 

গোশ্বামী। উদ্ধব, দ্াবক সানাকি, শুতদেব, শক্রছিৎ, নন্দ, উপনন্দ 

ও ক্র প্রচ্ত পারিষদ দাস। উনার! মন্্ণাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অবসর 

ক্রাম পরিচর্যা করেন । কৌরবদিগের মধ্যে ভী্ষ, পরীক্ষিত, বিদুরাদিও পারিষদ। 

উহণ(দিগের মধ্যে প্রেম বিক্ুব উদ্ধবই শ্রে্ঠ। 

ব্রজনাথ । অনুগ ভক্ত বাভারা ? 

গোস্বামী । সর্বদ| পরিচর্য্যাকার্য্যে আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্কিত ও ব্রজস্থিত 

ভোদ অন্ুগভন্ত দুউগ্রকার | ত্রচন্দ্র, অগ্ডন, স্মন্ত, স্ততম্থ প্রভৃতি দ্বারকাপুরস্থ 

অনুগভক্ত । রক্তক, পত্রক, পরী, মধুকঠ, মধুরত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ধ, 

মকরন্দক, আনন, চন্দ্রভাস, পায়োদ, বকুল) রলদ এবং শারদ এই স্কল প্রজস্থূ 

অন্থগদাস। ব্রজান্ুগদাসের মধ্যে রন্তুক সর্ব প্রধান ! ধূর্মা, ধীর, বীর ভেদে 

পারিমদাদি ভ্রিবিধ। আশ্রিতাদি ত্রিখিধ দাসগণ নিত্যসিদ্ধ, পিদ্ধ ও সাধকভেদে 

এবিধ 

রজনাথ। দাস্যরাসের উদ্দীপন কিকি? 

গোম্বামী। মুরলীধবনি, শৃঙ্গধবনি, সহান্তাঁধলোকন, গুণ শ্রবন,পন্ন, পদচিহ 
নবীন মেঘ এখং অঙ্গ সৌবভ, এই সকণ। 

ব্রজগাথ। এই রসের অন্ুহাব কি কি? 

গোম্বামা | সব্ধতোভাবে শিদ্দিষ্ট শ্বকার্ধ্য করণ, আজ গ্রতিপাশন, 

ঈর্ঘাভাব, কৃঝ্চের প্রণতঞ্জনের সহিত মৈত্রী, কুষ্ণনিষ্ঠতাধি এইরসের অসাধারণ 
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অনুভাঁব | নৃহ্যাদি উদ্ভান্বর সকল, কুষ্ঃশ্র্বর্গের প্রচঠি আঁবর এবং অন্তত্র 
বিরাগাদ অন্ুভাব। 

ব্রজনাথ। এই প্রীতরপাদি ভিনটী রসে সান্বিক বিকার কিকপ? 

গোম্বামী। এই রসে শ্ুন্ভাদি সমস্ত সান্থিক-াব প্রকাশ পায়। 

ব্রজনাথ। এই রসে বাতিচারী ভাবকি কি? 

গোস্বামী | তর্ষ, গর্বব, ধরি, নির্বেদ, বিষাদ, দৈভা, চন্য!) শ্বৃতি, শঙ্কা, 

মতি, উৎসুক, চাপল, বিভর্ক, আাবেগ, হ্বী, জানা, মোহ, উন্মাদ, অবহিথা, 

বোপ, স্বপ্ন, কলম, ব্যাধি ৪ মুতি এই সকল এরপের বানিচারি । মদ, শ্রম, তাস, 

অপন্মাব, "্ছালস্ত, উগ্রতা, কোধ, অশ্থয়া ও নিদ্রা ইহাদের বিশেষ উদয় ভয় না। 

মিলনে ভর্ম, গর্ব্ব ও ধৈর্য এবং অমিলনে গ্লানি ব্যাধি ও মুণ্ত ঘটীয়। থাকে। 

আর নির্বেদাদি অষ্টাদশ ভাব মিলন ও অমলিন সর্বদাই দেখা যায়। 

ব্রজ্নাথ। এই পরী» বসে স্যাধীলাব জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । সম্তরম, প্রচতভাক্জান ভইতে চিনে কম্প ও আদরের সহিত যে 

গ্লীত একতা লাভ করে, সেই লীতিই এই রসের স্থায়ী ভাব । শান্তরসে 

পর তমাত্রই স্তায়িতভাব এইট বাস রনি মমভাথুক্ত ভাবে গ্রী্ত ইয়া স্থায়ী ভাব ভয়। 

এই সন্ত্রম প্রীতি উত্তরোন্তর রদ্দিলাভ করিয়া পেন, স্নেঞ ও বাগবস্থা পর্ধান্ত 

ধ্যাপ্ত হয়। এই সম্ত্রম গ্রীতি হাস শঙ্ক! শন চইয| বদ্ধমূল ভইলে, টাই প্রেম 

ভয় | প্রেন যখন গাঢ চিভদবনা উত্পন্ন করে তথন তাহা ম্নেহনামে পরিচিত । 

শ্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ্য হয় না| স্লেভে যখন দ্ুঃথকে স্থথ বলিয়া! মনে হয়, 

তখন তাহ! রাগ হয় । তখন কাঞ্চব জন্য প্রাণ নাশ বাগ! উদয় ভয়। অধিরুত 

ও আশ্রিত দ্রাদদিগের প্রেম পর্যন্ত ভয়। পারিষদ সকলে স্নেহ পরাস্ত হয়। 

পরীক্ষিত, দ্ারুক, উদ্ধব এবং ব্রজানুগদানদিগের রাগ পর্যান্ত উতৎ্পয ভয় | রাগ 

উদ্দিভ ভইলে সথ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্গিতগণ এই রাস বৃঙ্ধের সহিত 

সিলনকে যোগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বলেন । উৎকগঠিঠ ও বিষোগ ভেদে 

অযোগ ছুই প্রকার। যোগ তিন প্রকার,--সিদ্ধি, তু্টি ৪ ন্তিতি। উত্বস্ঠিত 

অবস্থায় ক্ুষঞ্চকে দেখিতে পাওয়ার নাম সিদি | বিঞ্ছেদের পর কৃষ্চকে 

পাওয়ার নাম তুষ্টি |শ্রীরুষ্ণের সহিত একত্র বাল করার নাম স্থাত। 

ব্রঙ্গনাথ। সন্ত্রম প্রীতি বুঝিলাম। গৌরব প্রীত ব্যাখ্যা ককন। 

গোস্বাযী। ধাহাদের লাল্যাভিমান, তাভাদের প্রীতি গৌরবময়ী। মেট 

শ্রীতি বিভাবাদি দ্বার! পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হরি এবং হুরির লাল্য 
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দাস সকল ইতাঁর আলঘ্বন । গৌবব প্রীতিতে মহাগুরু, মঠাঁকীন্তি, মহাবুদ্ধি, 
মহাঁবল, রক্গক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়দপ আলন্বন। লালাগণ কনিষ্ঠন্ব ও 

পুরাহ অভিমান ভেদে তুই প্রকার। সারণ, গদ ও শুভ প্রড়তি ক শিষ্ঠাহ 

'অণমানী। প্রৃদ্যন়, চারুদেঞ্চ ও সানথ প্রভৃতি পুনত্বাভিমানী। ভ্ীরষের 

বাৎ্সল্য ৭ ঈমত ভান্যান্দ ইঞ্চাে উদ্দীপন । লাঞ্যগণ শীচাসনে উপবেশন এক 

পথের অন্ুগমন এব* স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ এই সঞ্ল অন্ুভাব। সঞ্চাবি ও 

ভাবিচারী পুর্ববৎ জাঁনিখে। 

ব্রজনাঁগ। গৌরবশন্রের তাংপর্ধ্য কি? 

গোশ্বামী । দে সন্ষন্ধাভমানে রুমঃ আমার পিভ। লা গু এইবপ বৃদ্ধাকে 

গৌরব বপে। লালকের প্রতি শম্সযা যে গীতি তাাই গৌরব ভ্রীত। ইহাই 

এই রসের স্থায়ীভাব। 

বজনাথ। প্রভো ! প্রীতরস জানিতে পারিলান। এখন প্রেয় ভক্ররস 

বা সথারস বলুন। 

গোস্বামী । এই রসে রুষ্ঝ কুষ্ণবয়ন্তগণই আলম্বন। ধিওুঁজ সুরণীধব 

বজেন্্রনন্দনই ইহাব খিষয়। কৃঞ্ধের বষস্তগণই আশ্রয় । 

ব্রজনাথ। কঞ্চবমহ্যপিগের পক্গণ ও প্রকার জানিতে বামন! করি। 

গোস্বামী । রূপ গুণ ও বেশে দাসদিগের মভিত সমান কিস্ক দাসদিগের 

হায় সম্ভব যন্ত্রণ! শূন্য বিশরন্যুক্ত তাহারা কৃষ্ণবয়ন্ত | ইহারা পুর সম্ধপ্ধ ৪ ব্রজ 

সন্বন্। ভেদে দুষ্ট প্রকার। অজঙ্ছুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও দাম বিপ্র ইহার! 

পুরসন্বন্ধি সথা । তন্মধ্যে অজ্গুন শ্রেষ্ঠ । ব্রজসখাগণ সর্বদ1 সহচর দশন লালদ 
এবং কৃষ্ধেক জীবন । ম্থনরাং তাহারাই প্রধান সখ! । ব্রজে সুদ, সখা, 

প্রিয়সথা, প্রিসনন্ম বয়স্ত এইব্প চতব্রিধ সথা। মুহ্দণের বাৎসল্য গন্ধবিশিষ্ট 
সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তাভারা কিঞিৎ বয়োধিক, অন্ত্রণারণপুর্ধ্বক সর্ধদ। ঢুষ্টগণ হইতে 

কষ্কে রক্দ! করেন। স্ুুভদ্র, মগ্লীশুদ্র, ভদ্রবদ্ধ(ন, গোশট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্, 

বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভুদ্র প্রতি স্থলদগণ | তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্তু, 

সব্বপ্রধান । কনিষ্ঠ তুল্য দাস্তগন্ধি সখ্যরসশালী বয়স্তগণকে সথা বলে। 

বিশাল, বৃষ, ওজন্বী, দেবপ্রস্থ, বজথপ, মরন্দ, কুস্ুমাপীড়, মণিবদ্ধ, করন্ধম, 

ইতাধি সবাসকল কৃষ্টানুরাগী। তন্মধো দেবপ্রস্থ সর্বগ্রধান | তুল্য বয়ল এবং 

কেবল সধ্যভাবাশ্রিত শীদাম, সুদাম, দাম, বন্থদাম, কি্কিনী, স্তোককু্, অত, 

ভদ্রপেন* বিলাসী, পুগুরীক, বিটগ্ক ও কলবিষ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রিক্সসথা। মুহৃত্ 
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সথা ও প্রিষসথ| হইতে শ্রেষ্ট, মাভান্তিক রছন্তা কার্য নিপুণ স্থবল, অজ্জুন, 

গন্ধর্ব বসন্ত ও উতজ্দপাঁদি কৃষ্ণের প্রিয় নম্মলথা | উজ্জ্বল সর্বদা! লম্মোক্তি 

লালস। স্খার্দিগের মধো কেহ কেহ নিভ্যপ্রিয়, কেহ কেহ স্থরচর ও কেহ 

কেহ সাধক | বহুবিধ সথাসেবায় হার! নানা কার্টে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন। 

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কিকি? 

গোস্বামী । কুষ্ণবয়স, কূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, গরিহাস, পবাকম ও 

লীলাচেষ্টাই সথখারসের উদ্দীপন । গোষ্টে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও 

গোঞ্ুলে কৈশোর । ু 

ব্রলনাথ । সাপধাবণ সখাদিগেব আন্ভাব জ্রালিতে প্রার্থন। করি। 

গোস্বামী । বাভমুদ্ধ, কন্দুক্ ক্রীড়া, দ্রাতব্রীডা, হ্বন্ধারোভণ, যষ্টিকীড়া, 

কুষ্নোষণ, পর্যাঙ্ক, আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিভাস, জলবিহার; 

বানরাদর সাত খেলা, নুন্যগানাদি এই সকল সাধারণ সথাদিগের অন্ুভাব। 

সছ্ছপা্দশ ও সকল কার্ম্যে অগ্রসর »ওয়। স্রছদগণেব বিশেষ কার্মা। তাধুল অপণ 

তিলক নিম্মাণ ও চশ্দনলেপনা'দ সথাদিখের বিশেষ কার্য | যুদ্ধে পরাজয় করা, 

কাডাকাডি, কৃষ্ণকর্তৃক্ক অলম্কুত ভওয়। প্রিয়সথারদিগের বিশেষ কার্য । মধুর 

চালার সহায়তা কর! প্রিয়নন্মসথাদিগের ধিশেষ কাম্য । ইহার] দাসদিগের ভ্তায় 

বন্তপুষ্প দ্বাঝ কৃষ্ণকে আলম্বত করেন। বীজনাদি ও করেন। 

ব্রজনাথ। এই রসের সাংত্বক ও সঞ্চযারভাবের বিচার কি? 

গোস্বামী । দাস্তের স্তায় কিছু অধিক ) 

ব্রহ্গনাথ। এই রসের স্থায়ীভাৰ কিরূপ? 

গোস্বামী । শ্রীৰপ বলিয়াছেন যথা 
ও বিমুক্তবংভ্রমা যাস্তদ্বিশন্তান্মারতিছ্ব যোঃ। 

প্রায়ঃ সমানয়োরত্র স সথ্যং স্কায়িশব্বভাক্ ॥ 

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ত কি? 

গোস্বামী । “বিশন্তোগাঢ বিশ্বাসবিশেষে য্ণোক্ষি তত? 

ক্রজনাথ। ইহার বদ্ধ ক্রমাকি? 

গোস্বামী । সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, রাগক্কে ক্রোডীরুত করিয়া প্রণস্্ 

পম্যন্ত বৃদ্ধ হয়। 

ব্রঙ্জনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । নন্ত্রমাদির যোগ্যতা! স্পট থাকিলেও, সম্ত্রম গন্ধ শুগ্ত রতিই 



৩২৬ জৈব ধন্ম। 

প্রণয়। এই সখ্যরস অধ্তি অপূর্ধ। প্রীত ও বসল রদে কৃষ্চ এবং কুষ্। 
ভক্কের পরস্পর ভাব ভিন্ন জাতীয় । সকল রসের মধো প্রের রস অর্থাৎ সখা- 

রসই প্রি্ন| কেননা কৃষ্ণ ও কৃষ্চভক্কের পরম্পর একজাতীয় মাধুর্যভাব 

ইহাতেই লক্ষিত হয়। 

ভ্রিংশৎ অধ্যায় | 

রনমধিচার | 

বিজয় ও ব্রজনাগ অগ্ত খেচপিভোগের প্রসাদ পাইয়া! শ্রীহরিদাসঠাকুরের 

সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটটায় জ্ীগোপীনাথ দর্শনপুর্বক শ্রীরাধাকাস্তম/ঠ 

উপস্থিত হইয়া! শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণে দণ্ডবত প্রণাম করত উপবিষ্ট হইলেন। 

শ্রীপ্যানচন্দ্রগ্োম্বামীর সহিত তাহাদের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। 

শ্রীগুরগোস্বামী মেই অবসরে প্রসাদ পাইয়া আপন গার্দিতে বসিলেন। ব্রজনাথ 

বিনীতভাবে বসল ভক্তিরসের কথ! জিজ্ঞাস করিলে শ্রগুরুগোন্বামী বলিতে 

লাগিলেন। 

বৎসলরসে শ্রীরুষ্ণ এবং তাহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়দূপে আলশ্বন। 

রুষ্ণ সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্বব লল্লক্ষণযুক্ত, মুছু, প্রিকবাক্, সরল, লজ্জাবান, বিনয়ী, 

মান্ুমানকারী ও দাতা । ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্ত। গোপীগণ, তথ 

দেবকী, কুন্তী, ব্ুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে ননদ ও যশোদ! 

সর্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব চাপল, জল্লন1, হাশ্ত, 

লীল! ইত্যাদি উদ্দীপন । 

ব্রজ্জনাথ। এই রসের অন্গভাব সকল কিকি? . - 

গোস্বামী! মস্তক ঘ্রাণ গ্রহণ, হস্ত দ্বার! অঙ্গ মার্জজন, আশীর্বাদ, আল্ঞাদান 

লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ দান ইত্যাদি কার্য সকল অনুভাব। চুম্বন, 
আলিঙ্গন, নাম ধরি! ডাক! এবং উপযুক্ত সময়ে তিরস্কার এই রসের সাধারণ 

কাধ্য। 

ব্রজনাথ। এ রসের সাত্বিক বিকার কি কি? 

গোস্বামী । স্তপ্তাদি আট প্রকার এবং শুনহ্গ্ধআ্রাব এই নয়টী এ রসের 
জান্বিক বিকার । 
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ব্রজনাথ। এ রসের ব্যতিচারী ভাব কি কি? 

গোস্বামী । বংসল রসে প্রীতরবোক্ত সমস্ত ব্যভিচারী ভাব তথ! অপনশ্ম'র 
গ্রকাশ পায়। 

ব্রজনাথ। এ রসের স্থায়ীভাব কিরূপ ? 

গোস্বামী । অন্থুকম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ভ্রম শৃন্তা রতি 
তাহা ইহাতে স্ায়ীভাব। যশোদাদির বাৎসলা রতি শ্বভাবতঃ প্রৌঢ় । প্রেম, 

স্নেহ এবং রাগ পধ্যন্ত এই রসের স্থায়ীভাবের গণ্তি 1 বলদেবের ভাব প্রীত ও 

বাৎসলারস মিশ্র । যুধিষিরের ভাব বাৎসলা, প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রসেনের 

গীতি বাৎসল্য সথ্যরস.মিশ্রিত | নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব সখ্য ও 

দাস্তারূস যুক্ত । রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাধির ভাব দাশ্ত ও সখারম মিশিত। 

ব্রঙ্গনাথ | পরতো ! বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কূপ! করিয়] 

চরমরসরূপ মধুররসের কথা বলুন, আমরা শুনিয়। ধন্য ভই। 

গোম্বামী। মধুর ভক্তিরদকে মুখ্য ভক্তিরপ বলেন । জড়রস আশ্রিত 

বুদ্ধি ঈশ্বর পরায়ণ হইলে নিবুত্তিধন্শ লাভ করে, আবার যে পর্য্যস্ত চিদ্রসের 
অধিকারী ন1 হর, সে পধ্যস্ত তাহাদের প্রপুত্তি সন্তবে ন। সেই সকল লোকের 

এই রসে উপযোগীত। নাই। মধুর রস ম্বভাবতঃ ছুরূহ । অধিকারী সহজে 
পাওয়! যায় না বলিয়া পরী রস গুঢ় রহন্তব্বপে গুপ্ত রাখ! উচিত । এতম্নিবন্ধন 

এই স্থলে মধুর রস স্বভাবতঃ বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বন করিব । 

ব্রজ্নাথ। প্রভে। ! আমি শীনুবলের অনুগত, আমার পক্ষ মধুর রস 

শ্রধণের কতদূর অধিকার তাহা “ববেচন! করিয়া বলিবেন | 

গোস্বামী । প্রিয়নম্মসথাগণ কিয়ৎপরিমাণে শুঙ্গার রসে অধিকার পাইয়াছে। 

এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব। যাহ। অনুপযোগী তা! বলিব না । 

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ ? 

গোস্বামী । বিষয়ূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এই রসে অঙমানোর্ধি সৌন্দর্যযশালী 
নাগর বিশেষ | লীল। রসিকতার পরমাশ্রয়। শ্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয় । 

সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রারাধাই শ্রেষ্ঠ । মুরলী-ধ্বনি ইত্যাদি এ রসের ডদ্দীপন। 
নয়ন কোণে নিরীক্ষণ ও হাস্ত প্রভৃতি এ রসের অন্ুভাব। সমস্ত সাত্বিক ভাবই 

এ রসে সুদ্দীপ্ত। আলগ্ত ও গগ্র্য বাতীত অন্ত সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রসে 

লক্ষিত হয়। 

ব্রক্গনাখ। এই রসের স্থায়াভাৰ কিরূপ ? 
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গোস্বামা। মধুর রঠি আম্মোচিত বিভাবাধি দ্বার] পুষ্টিলাভ করিয়া মধুর 

ভক্কিবস ভন । এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার শ্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাব 

বারা বিচ্ছেদ দশা লাভ করে না। 

প্রজনাথ। মধুর রস কত প্রকার? 

গোস্বামী । বিপ্রলন্ত 9 সম্ভোগ ভেদে মধুব রস দ্বিবিধ | 

বঙ্গনাগ। পিগ্রলস্থ কি? 

গোস্বামী । পূর্নরাগ, মান ও প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলন্ত বহবিধ | 

ব্রজনাথ। পূর্বরাগকি? 

গোম্বামী। মিলনের পুর্বে যে ভাব হয় তাহাকে পুর্ববাগ বল! যায়। 

ব্রঙ্গনাগ। মান ও প্রধাস কি প্রকার? 

গোল্ামী। মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচাতি। 

ব্রল্নাথ। গ্ভোগ কি? 

গোস্বামী । উভয়ে মিলিত হইয়া! যে ভোগ তাহার নাম সন্টোগ । এস্কলে 

মধুররস সম্বন্ধে আর বলিব না। বীহাবা মধুর রসের অধিকারী তাহার! এ 

বিষয়ের রহম্ত শ্রীটজ্জলনীলমণি গ্রন্থে আলোচনা কবিবেন | 

ব্রক্গনাথ। গৌণনক্কিরস সমূহের স্থিতি সংক্ষেপূপে বলুন । 
গোস্বামী । হাস্য, অদ্ভুত, বীর, কক্ণ, গোদ্র, ভয়ানক ও বীভতসবপ এই 

সাতটী গৌণরস। ইহার| গ্রনল ইয়া যখন মুখ্যরসের স্থানকে আম্মপাৎ করে 

তখন ইগার! পৃথক পৃথক্ রসকপে পখিত ভয়। যখন স্বাধান রসন্ধপে ক্রিয়া কবে, 

তখন স্থায়ীভাব চইয়। নিজো'চত ধিভাবাদিদ্বার! পুঈ হইয়া রস শয়। বস্তুত 

শান্তারি পীচটাই রস। হাস্তাদি সাতটারস প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের নধ্যে 

পরিগণত। 

ব্রনাথ। অলঙ্কার শাস্ত্রে আমর! যে সকল রস বিচার শিক্ষা করিয়া! 

ছিলাম, তাহাতে হান্তাদির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। এক্ষণে সুখ্য ভক্তি 
রসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচ্ছ। করি। কৃপা করিয়া! 

বলুন । 

গোস্বামী । শান্ত গ্রহৃতি রসের পরম্পর মিরুতা ও শক্রুতা বলিতোছ। 

শান্তরসের মির দাস্ত, বীভৎস, ধম্মবীর ও অদ্ভতরস। অদ্ভুতরন আবার দান, সথা, 

বাৎসল্য ও মধুবরসের মিত্র । শান্তরসের শত্র' মধুব, যুদ্ধবীর, রৌদ্ ও ভয়ানক" 

রন। দাস্তর্সের মিত্র বীভৎস, শান্ত, ধর্শবীর ও দানখার রদ; আর তাহার 
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*৭ মধুর, বুদ্ধবীর ও বৌদরস। সখ্যবসের মিনু মধুর, হান্ত ৪ সুদ্ধবীররস । 

সথ্যরসের শত্রু বসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। খৎসলরসেব মিত্র হ্থা্তয, 

ককণ ও ভয়ভেদক রূস। বতৎসলের শক্র মধুর, যুদ্রণীর, দাস্ত ও বৌদ্ররন। 

নধুররসের মিত্র ভাম্ত ও সখ্যবস। মধুরের শর বংসল, বীশুৎস, শান্ত, রৌদ্র 

এ স্য়ানকরস। ভাশ্তরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বংসলরস। হাস্যরসের 

শন ককণ ও ভয়ানকরস। অস্ভঠতরসের মিত্র বীর, শান্ত, দাস্য সখা, বাৎসল্য ও 

মধুবরস । অস্তুতরসের শত্রু ভাশ্ত, সখ্য ও দাস্য বৌড ও পীভংস। বীবরসের 

মগ্ন অদ্ভশরস। খীরবসের শক্র ভষানক রস | কাহারও মণ শান্কও বীরওসের 

শন | বক্ণরসের মিন বৌদ্ররস ও বসল রস। ককঞ্চণবসের শএ' বীররস, ঠাশ্য- 

বস, সম্ভোগ নাম শঙ্গাররস ও অডুগরস। ত্রৌদ্ররসের মিত্র ককণরস 9 বীররস। 

(বাঁদরসের শন হান্তরস, শঙ্গাররস ৪ ভযানকরপ। শুয়ানকরসেব মিত্র বীভৎসরস 

* করুণরস। ভয়ানকরসের শণ বীররম, শঙ্গাববস, ভামতরস ও রৌএরস। 

খীকৎসরসের মিত্র শাম্তরস, ভাম্তবস ও দাহ্যরস। বীভতৎসরসের শ ৮ শঙ্গাবরস ও 

সখ্যবস। আর সকল পরস্পর তটম্ক। 

ব্রজনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাথা! কন । 

গোশ্বামী। মিল্ররসের পরস্পর মিলনের রস আতিশষ আম্বাদনীয় ভয়। 

অঙ্গাঙ্গীভাবে ধস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা! গৌণ হউক অঙ্গীরসের মির 

সাক অঙ্গ কৰিবে। 

ব্রনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিবপণ করুন । 

গোস্বামী । মুখ্য বা গৌণ হউক যে বূস অন্ত রসকে অক্্রিম করিয়া বিরাজ- 

মান হয় তাহাই অঙগী। আর যে বস অঙ্গানানক বসের পুষ্টি কবে সে অন্গরূপে 

সঞ্চারীভাব গ্রহণ করে। বিষুপন্মেত্তার ৰলিয়াছেন যথা ১ 

রসানাং সমবেভানা* যস্ত রূপ" ভবেদুভ ॥ ৮ 

স মন্তব্য! রসঃ স্থায়ীশ্ষোঃ সঞ্চাবিণোমতাঃ ॥ 

প্রজনাথ। গৌণরস কিরূগে অগা হইতে পারে ? 

গোস্বামী । রূপ কহিয়াছেন ১-_ 

প্রোদান্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টি" মুখোন লম্তিতঃ। 
কু্চত। নিজনাথেন গৌপোপ্যলিত্বমঙ্গতে ॥ 
মুখ্াত্ঙ্গহমাসাগ্য পুষ্জারক্্র মুপেগ্রবতৎ | 

গৌণমেবাগিনং কা নিগচ নিজবৈ গবত ! 
মি 
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অনাদিবাসনোছ্াস বাদিতে ভক্তচেতসি। 

ভাত্যে ন ড় লীনঃ স্তাদেষ সঞ্চারি গৌণবৎ ॥ 

অঙগী-মুখ্যঃ শ্বমত্রানৈাবৈ স্তৈরভিবদ্ধয়ন। 

সজাতীয়ে বিজাতীয়েঃ হবতন্বঃ সন বিরাজতে ॥ 

যন্ত মুখ্যস্তা যে! ভক্তকে! 'ভবেন্নিত্য নিজাশয়ঃ | 

অঙ্গী স এব তত্রস্তান্থাখ্যাপ্যগ্তোঙ্গতা* ব্রজেৎ ॥ 

আরও দেখ যদি অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আশ্বাদের ভেভু হয় তখেই সে অঙ্গ 

নতুব! তাহার মিলন বিফল । 

ব্রজনাথ। রসের সভিত শল্' রস মিলিলে কি হয? 

গোস্বামী । শ্ুমিষ্ট পানীয় ড্রব্যে ক্ষারাম্াদি স'যোগেব গায় বিরসত! উৎ- 

পান করে। এরুপ রস বিরোধকে অতান্থ রসাভাস বল! যাম। 

ব্রজনাথ। রসবিরোধ কি কোন অবস্তায় ভাল নয়? 

গোস্বামী । শ্রারূপ বাঁলয়াছেন,-- 

দ্বয়োরেকতরল্োহ বাধাত্বেনোপবর্থনে । 

্র্খ্যমাণতয়!পুক্কী-সাযোন বচনেপি ৮। 

ব্পান্তরেণ ব্যবধৌ €টস্থেন প্রিয়েণ বাঁ । 

বিষয়াশ্রয় ভেদে চ গৌণেন দ্ধষাসহ | 

ইত্যা'দমু ন বৈরস্তং টৈরিণো জনযেদস,তিঃ ॥ 

আরও দেখ যুধিঠিবাদিতে দাস্ত ও বাৎসল্য পৃথক পথক্ সমধে প্রঙ্কাশ পাঁয়। 

পরস্পর শক্ররস যুগপৎ প্রাকাশ পায় না। আবার আধবমহাভাবে বিরুদ্ধ ভাখ 

সকলের মিলন ভইলে বিরুদ্ধ হয় না। 

শ্রী্প আরও বলিয়াছেন 7 

ক্কাপ্যচিস্ত্য যহাশকেী মহাপুরুষশেখরে | 
রসাবলি সমাবেশ: শ্বাদায়ৈ বোপজায়তে ॥ 

ব্রলনাথ। আমি বিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে শমন্মহা গর: 

রসাভাসকে এতদুর অনাদর করিতেন যে তর্দোধাক্রাস্ত কোন গীত বা পদ্য শ্রবণ 

করিতেন না । অন্য রমাভাসের দোষ জানিতে পারিলাম। এখন কৃপাপুর্বক 

রসাভাসের প্রস্কার সকল আমাদিগকে বলুন। 

গোস্বামী । বস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাভাস বল! যায়। উঞম। 

মধ্যম ও কনিষ্টডেদে রসাভাসকে উপরদ, অন্রস ও অপগস বলা যায়। 
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ধজনাথ। উপরস কি? 

গোস্বামী । স্থায়ী, বিভাব, অন্থুভাবাদি দ্বাব! শাস্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস 

হয়। স্যায়ী বৈরূপা, বিভাব বৈবূপ্য, অন্ুভাববৈবূপ্য উপবসের হেতু । 

ব্রজনাথ। অন্তরস কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । কুষ্গ সন্ধন্ধ বজ্দিত ভাহ্াদি রসসমুহ অন্ুরস হয়। তটস্ক 

বাঞ্জিতে বীরাি রসের উদয়ও অন্গরস। 

ব্র্গনাথ। মাভাতে কৃষ্ণসন্বন্ধ নাই সে. সকল রূলই নয়, জডরস মধ্যে 

পরিগণিত 1 তবে অন্থবসের সেকপ লক্ষণ কেন হইল? 

গোম্বামী। কুঁষ্ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অন্রস। যেমত ককৃখটী নৃত্যে 

গোপদ্গের ভাপি, ভাঞ্তীরধনস্ত বৃক্ষ গকপক্ষীদিগের বেদান্ত বিচার দেখিয়া 

লারদের আদ্ুত রসের উদয় তদপ। কোন প্রকার দূরসম্থন্ধে কষ সম্বন্ধ দেখা 

ধাপ, কিন্ধ কোন সান্গণাৎ সম্বন্ধ দেখ! যাঁয় না। এন্কলে অগরস। 

বজনাথ। অপবস কি? 

গোল্সামী। কৃষ্ণ অথবা কাব বিপন্দের! মযাদি হাস্তাদর বি্ষয়াশ্রর়ত 

প্রান্ত হয়, তখন এ হাসাদি অপবস। কুষ্ণকে পলাহাত দোঁখয়! জরাসন্ধ যে 

ারম্বার হাস্য করিয়াছিল তাঁভা অপবস। ইজকপ বাঁলমাছেশ ,- 

ভাবাঃ সব্বে তদা'ভাসা রসাভাসাশ্চ বেচন। 

অমীপ্রোক্তা রসাভিজ্ৈ: সব্ধেপি রসনা দস ॥ 

এই সমস্ত শ্রবণ কবত বিজবকুমার ও বরক্ষনাগ সাশনয়নে গদগ্দ বচনের 

সহিত শ্রীগুরুর পাদপন্মে পতিত হইযা বলাতে লাগিলেন,-- 

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশশোকয়া। 

চক্ষুরুন্ীপিত* যেন ত্মৈ ভ্ীগুববে নম ॥ 

শ্রগুর গোশ্বামী প্রেমাননের সহিত শিষ্/দষক ুত তস্তে তলিয়া আলিঙ্গন 

করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীর্বাদ কবিয়া বলিলেন তোনাগ এসতবে স্ফুতি হউক। 

বিজয় ও ব্রজনাথ প্রতিদিন শ্রীধ্যা' চক্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের আলো- 

১ন। করেন । জ্রীগুরুগোত্বামী চরণামুণড ও অধরামূত গ্রন্ণ করেন। কোনদিন 

৬জন কুটীরে, কোনদিন শ্রীহ্বিদাদের সমাধিতে, কোনদিন আ্গোপীনাথের 

মলিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বহু বছ শ্টদ্ধ বৈষ্ণবের তজন মুদ্রা দর্শন করির। 

আপন আপন ভজনাভিশিবেশে মগ্ন থাকেশ। স্তবাবলী ও ভ্তবমাল। লিখিত 

শমন্মহা প্রভুর ভাঁবাবেশের স্থানগুলি দশন করেন। বেখানে শুদ্ধবৈষণবগণ কীর্তন 



৩৩২ জৈব ধর্। 

করেন, সেখানে নাম কীর্থনে যোগ দেন। এইটকপ করিতে করিতে বিজয় ৪ 

পরজনাথের ক্রমশঃ ভঙ্জনোন্বতি হইতে লাগিল। বিজয়কুমার মনে করিলেন যে 

শ্রী গুকগোস্বামী আমাদিগকে সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন । আমি তীশ্াধ 

শ্রীমুখ হইতে তী রসের বিশেষ ব্যথা শরণ করিব । ব্রজনাথ সথ্যবসে মগ্র থাকুন। 

আমি একক মধুর রসের সমস্ত তন্ত্র লাভ করিব । এই মনে করিয়া তিনি 

শ্রীধ্যানচন্ত্র গ্ে!ঙগামীর কূপাষ একগানি শ্রউজ্জলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন । 

সেক গ্রন্থ অধারন করিতে করিতে ভছ্িষয়ে সংশয় উপস্থি৬ হইলে শ্রাগুরগোস্বামীর 

নিকট জিজ্ঞাসা কবেন। | 

একদিন খিজয় ও ব্রজনাথ অপবাহ্রে সমুদ্র তীরে বসিগ্না সমুদ্রের লঙতবী 

দেখিতে দেখান মনে করিলেন যে জীবনও ন্মীময় । কখনাক ঘটে বলা যায় 

না। রাগমার্গের ভঙগনপদ্ধতি শ্রীপ্ধর গোম্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া লইঠে 

হইবে। ব্রজনাথ বলিলেন শ্রীধ্যানচন্ত্র গোস্বামী যে পঙ্ধতি লিখিয়াছেন তাঠা 

আমি দেখিয়াছি। বোধহয় কিছু গুরুপদেশ পাইপে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া 

যাইতে পারে। ভাল, আমি এ পদ্ধাতি নকল করিয়া লইব। এই কথা স্থিব 

করিয়! শ্রীধ্যানচন্ত্রের (নকট সেই পঞ্চতির প্রাতলিপি পাইবার প্রার্থন। করিলেন। 

শ্রীধ্যানচন্ত্র বপিলেন, আমি শ্ পদ্ধতি দিতে পারিব ন। | শ্রীগুক গোম্বামীব 

অনুমতি গ্রহণ করুন। 

উভয়ে শ্রাগুক গোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি বলিলেন, 

ভাল, প্রতিলিপি লইয়! আমার নিকট আসিবে । সেই অন্ুমতিক্রমে বিজয় ও 

এজনাথ উভয়ে পদ্ধতির গ্ররতিণিপি লইলেন। মনে কারলেন যে অবকাশক্রমে 

শ্রীগুক গোস্বামীর নিকটে এ পদ্ধতি আলোচন। করিয়া বুঝিয়া লইব। 

ধ্যানচগ্দ্রগেম্বামী সব্বশাস্ত্রে পঙ্ডত ছিলেন । বিশেষতঃ গরিজনভন্বে ভাহার 

তুল্য পারদশী আর কেহ ছিল না। শাগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্যগণের মধ্যে 

তিনি অগ্রগণ্য । বিজয় ও ব্রজনাথকে ভজনবিষয়ে পরম যোগ্যজ্ঞান করিয়া 

ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুঁক 

গোস্বামীর শ্রীচরণ ভইতে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া লইলেন। 

শীমন্মহা প্রত্তর দৈনন্দিন চরিত এবং গ্রকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর স্থন্ধ 
বুঝিয়৷ লইয়া অষ্টকালীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 



একত্রিংশৎ অধ্যায় | 

মধুর রনবিচার । 
শরতকাল উপস্থিত | একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জোতস্সা উদয় হইলে 

বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রন্ধাবালি হইয়া শ্ুদরাচল দশন 
করিব। বিজয় এখন শ্রদ্ধ মধুর রসে ভজন শিক্ষ। করিয়াছেন। কৃষের ব্রন্গলীল! 
বাতীত আর কিছুই তার ভাল লাগে না । আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্ীগোপীকা- 
গণের সঠ্ত কৃষ্টলীলায় তিনি সর্বদা যগ্ন। শুনিয়াছেন যে মনা ভর 

সুন্নরাচল দর্শনে ব্রজধামের স্ফুত্তি হষ্টত। ততম্থিবন্ধন বিজয় একাই স্ন্দরাঁচলের 
দিকে গমন কগিতে লাগিলেন | বলগণ্ডতী পার হইয়া শ্রন্ধাবালিভে চলিতে 

লাগিলেন । দুষ্ট পার্থর উপবন সকল দেখিয়! ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্ফৃত্তি হইতে লাগিল। 

বিজয় গ্রেমসাগরে মগ্ন হইয়! বালতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! 

আমি ব্রহ্ধা্দি দেবতার দুল্লতি ব্রজপুরী দন করিতেছি ! এ যে কুঞ্জবন। মালতী 
লতাকীর্ণ মাধবী-মগুপে আমাদের গ্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া শ্রীগোপিকাদিগের 

সহিত পরিহাস করিচেছেন। ভয় সম্্রম পরিতাগপুর্বক খিজয়কুমার ব্যাকুল 

হইয়! দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাতে বিজয়ের মুচ্ছা 

আপিয়! উপস্থিত হইল। বিজয় স্থলিতপদ হইয়! পড়িয়। গেলেন। মন্দ মন 

সমীরণ আসিয়! বিজয়কে সেবা করিতে লাগিল। স্বল্পকালের মধ্যেই বিজয় 

জ্ঞালাভ করিয়। এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা দেখিতে 

ন। পাইয়। চিত্ত অবসন্ন হতে লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসায় ফিরিয়! 

আপিয়। আর কাঁহাকে ও কিছু না বলিয়া! শয়ন কগিলেন | 

ব্রজলীল! ম্ক টি হওয়ায় [বজয়ের চিত্ত হর্য্োৎফুল্প হইয়াছিল। বিজ * মনে 

সনে করিলেন যে মামি অগ্ঠ যে রহস্ত দেখিলাম, তাহা কল্য গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন্ন 

করিব। কিন্তু কিরৎক্ষণ পরে আবার স্মরণ করিলেন যে অপ্রাকৃত লীগীরহস্ত 

যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান, তাহা কাহার ও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। 

অনেক প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবির্ভাব হঈল। প্রাতে উঠিয়া তিনি অন্ত- 

মনস্ক হইয়া পড়িলেন | প্রসাদ পাইয়া কাশীমশ্রভবনে গনন করতঃ গুরুদেবকে 

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বদিঙেন। গুরুদেব তাহাকে সাদরে আলিলন করিয়া 

কুশল জিপ্রাসা করিলে বিজয় শ্রীগুরু পাদপন্পন দর্শনে একটু স্ুস্থিরচিত্ত হইয়! 

মধুর রসের তত্ব জিজ্ঞাস! করিতে গ্রবৃত হইলেন। 



৩৩৪ জৈব ধর্ম । 

বিজয় কছিালন গুভে!। আপনার অপীম কুপাবলে আমি চরিভার্থ 
তঈয়াহ | খন শ্ীউজ্জল রসসম্বন্ধে কিছু নিগুচ তত্ব জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা 
কবি। আমি শ্রীজ্জলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষায়র 

৬া*”প্য পুথাতি অক্ষম হইয়াছি | গুরুদেব তাহা! শ্রবণ করিয়। বলিলেন বাবা । 

তম আমাৰ প্রিয় শিষা। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য 

উত্তৰ দিব। 

বিজ্য়কুমার কহভিতেছেন প্রভো 1 মধুর রসকে মুখ্য রসের মধ্যে গতি 

রৃহঙ্সোৎপার্দক রস বলিয়া উল্কি করা হইয়াছে । কেনই না বলা হইবে + যখন 

শান্ত, দাহ্য, সথ্য 9 বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রাস নিা আছে এবং সেই 
স্টের'স মাব যে কিছু চমত্কারিভার অভাব আছে তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে 

পতিঠি 5 হইয়াণ্ছ, হখন যে মধুর রস সর্বোপরি ইহাতে আর সনেত কি? মধুর 

রস নব কুপণালম্বী ব্যাক্রদগের শুফশ! নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত 

শমুপযোগী। আবার জড পনুত্তিপব ব্যক্কিদ্রিগের পক্ষে জড় বিলক্ষণ ধম্ম গুরু 

হয়। বাজের মধুর রস যখন জড পম্মের শঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরাপ খিলক্ষণ 

তখন সস! তাহ! সাধা নয়। এবভ্ুঁ৩ অপুর্ব রস কিরূপে অত্যন্থ হেয় শ্ী'পুরুষ- 

গঠ জড র/সব সদবশ হইয়াছে ? 

গু গোশ্বামী। বাবা বিজয়! জডেব যত বিচিত্রতা সে সমুদায়ই ষে 

চিত্তক্কের বিচি রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালবপে জান। জড় জগৎ চিন্জ্রগ- 

শের প্রতিফল। ইহাতে গুত শুনব এই ষে প্রতিফলিত প্রতীতি শ্বভাবতঃ বিপধ্যয় 

ধন্য প্রাপ্ত । অর্থাৎ আদশে যাহা সর্বোত্তম, গ্রতিফলনে তাস! সর্বাধম। আদর্শে 

যাহ। অতান্থু নিরস্থ, গ্রতিলনে তাা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফণিত অঙ্গ প্রত্য- 

ঙ্গের বিপর্ধায় ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্ীয় 
অচিস্তা শাক্তক্রমে সেই শক্তির ছা্সায় প্রতিফলিত চইঁয়৷ জড সন্তারূপে বিস্তৃত 

হইয়াছে । ন্তরাং পরম বস্তর ধর্মগুলি জডে বিপধ্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম 

বস্তুগত রূস সেইরূপে জডেব তেয় রসে বিপধ্যন্ত ধর প্রাপ্ত । পরম বস্কতে যে 

অপূর্ব অন্তু খিচিত্রত! গত সুখ আছে তাহাই পরম বস্তর রস। সেই রস জড়ে 

প্রতিফলিত হওয়ায় জড় বন্ধ জীব চিস্তাক্রমে একটী ওপাধিক তত্ব কল্পনা করে। 

নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ ধর্মনকেই পরুম বস্তর সহিত একা করিয়া সমস্ত বিচিন্রতাকে জ$ঙ 

ধর্ম মনে করিয়। নিকুপাধিক সত্তা ও সততা ধর্মকে জানিতে পারে ন। যাহার! 

বুক্তিকে আশ্রয় করে তাহাদের এইরূপ গতি সহজে হর। বস্ততঃ পরম বস্তু 
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রসবপ ভত্ব। স্থতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড় রসেও পেই 
সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড় রসের বিচিত্রতাকে অবল্বন 

করিয়া] অতীন্ত্রি় রসের অন্থুভব ভয়। চিন্ুস্বরতে যেরদ বিচিত্রতা আছে তাহ 
এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিয়ভাগে শান্ত ধর্গত শান্ত রস। 

তাহার উপরে দাস্ত রস তাভার উপরে সথ্য রস। তাহার স্উপরে বাৎসল্য রস। 

সর্ধ্বোপরে মপূর রস। জড়ে দেখ মধুর রস বিপধ্যন্ত হইয়া! সকলের নীচে। 
তাঞার উপর বসল রস, তাঙ্ার উপর সথা রস, তাহার উপর দাস্ত রস এবং 

সব্যোপরি শান্ত রস 1 জড় ধন্মের স্বন্থাব আশ্রয় করিয়া যাঁঠার। ভাবনা কবে 

তাহার এই প্রকার দিদ্ধান্ত করিয়া! মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর এসের যে 
স্থিতি ও ক্রিয়া! তাহ৷ জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জান্বর। চিঞ্গগতে তরী সকল শুদ্ধ, 

নিম্মল ও অদ্চবূপে মাধুর্টা পরিপূর্ণ । চিজ্জগতে কষ্ট ও তদীয় বিবিধ শক্কর 
পুরুষ গ্রকুতিভাবে সাম্মশন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ব মুলক । জড় জগতের যে জড় 

প্রত্যায়িক ব্যবন্ার তাহাই লঙ্জান্কর। বিশেষতঃ কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং 

চিৎসত্বগণ এ রসে প্রকৃতি তওয়ায় কোন ধর্শ-বিরোধ নাই । জড়ে কোন জীব 
ভোক্ত! ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটা মৃলতত্থ বিরুদ্ধ বপিয়া লচ্জ! ও 

প্ণার আম্পদ হইযাছে। তন্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই শোগ্য 

এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা । সুতরাং জীবের নিচ্যধন্ের বিরুদ্ধ ব্যাপার 

অবশ্তই লজ্জ। ও খ্বণাম্প্দ হইবে ইনাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শ প্রঠিফলন 

বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী পুরুষ ব্যবহারে এবং নির্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদুশ্য অশশ্তন্তাবী। 
তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপরটী নিতান্ত উপাদেয় । 

বিজয়। প্রো ! কতাথ করিলেন । আপনার মধুমাখা সিদ্ধান্ত 

আমার শ্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের 

মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! মধুর রদ! এ শবটা যেক্ুপ 

মধুর, উহ্থার অগ্রারত ভাবও তদ্রপ পরমানন্দজনক ! এমত মধুর রস থাকিতে 

বাহার! শান্ত রসে সুথ পায়, তাহাদের স্তায় ভ্র্ভাগা আর কে আছে? প্রভে!! 

আমি নিগুঢ মধুর রনের সংস্থাপন বুঝিতে অতান্ত বকুল হইয়াছি। কুঁপাকরুন। 

গুরু গোন্বামী । বাবা! শুন বলি। রুষ্চই মধুর রসের বিষয় এবং তাহার 

বল্লভ/গণ এ রসের আশ্রয় । এতছুচর মিলয়া এরসের আলম্বন হইয়াছেন! 

বিজয়। অধুর রসেক বিষয় কৃষ্ণ কিনূপ? 
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গোস্বামী । আহা ! বড়ই মধুর প্রশ্ন । নবজলধরবর্ণ সুরমা, মধুর, 

সর্বসল্লক্ষণযুক, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, সুবক্তা, প্রিয় ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতিডান্িত, 

ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান, 

বমলীজন মনোহারী, নিতানুতন, অন্ুলা কেলি সৌন্দর্যাশীলী, প্রিয়তঙ্ধ বংগীবাদ ন- 

শীল এবনৃত গুণবিশিষ্ট পুকষই কৃষ্ণ তাতার পদভ্যুতি সন্দশনে নিখিল কনর্পগরিম! 

দূর তয়। তাহার কটাক্ষ সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে। তিনিই যুবতীগণের 

ভাগাফলবপ দিব্যলীলানিধি | 

বিজয় অগপ্রাকৃত পরম বিচিত্র ম্বধুর রসে অপ্রাকৃতরূপ গুণবিশিষ্ট রুষঃই 

একমাত্র নায়ক তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অন্ধুতব করিয়াছি । পূর্ষে যখন আমর! 

বুবিধ শান্ত্র পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করিভাম, তখন রুষ্পূপটী 

গাঢকপে চিন্তা করিয়াও তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইত ন|। কিন্তু যখন জদয়ে 

ুচিমুূলা তক্কি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় উদয় কইলেন, তখন হইতে আমি 

ভক্তিপৃত চিত্তে অহরহ কৃ শ্ফু্তি লাভ করিতেছি । আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ 

আমার হদয় ছাড়েন ন!। আহা ! কত কুপা। আমি এখন জানিয়াছি ষে)--- 

সর্ববৈধ ছুরূভোয়মভকৈর্ভগবদ্রস | 

তৎপাদান্জ সর্বন্বৈতক্তৈরেবানুরস্ততে ॥ 

ব্যতীতা ভাবনাবত্স যশ্চমতৎকারভারভূঃ | 

হৃদ্দিসতোজলেবাঢ়ং স্বদতে স রসে! মতঃ ॥ 

যাহার! কুষ্খপাদপযঞ্পকে সর্বস্ব বলিয়। জীনেন সেই শুদ্ধ ভক্তগণই এ রস 

অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে ধাহার্দের ভক্তিগন্ধ নাই অথাৎ হদয় জড়ো- 

দিতনাবে পরিপূর্ণ ও শ্বভাষতঃ নিজ কুলংস্কারানুনূপ ওক প্রিয়, তাহার! কখনই 

এ রদ অনুভব করিতে পারেন না । প্রভে। ! আমি অনুভব করিয়াছি যে মানবের 

ভাঁবন। পথ অতিক্রম করিয়া! কৌন চমতকার ভাব, শুদ্ধ সব্ের- দ্বার উজ্জ্লীকৃত 

হৃদয়ে উদয় হন, তাহাই রস। রস জড় জগতে নাই। চিজ্জগতের বস্ত। 
জীবকে চিৎকণ বলিয়! জৈব সত্তাঁয় উদয় হইতে স্বীকার করেন। ভক্তি সমাধিতে 

সেই রস লক্ষিত ভয়। শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসত্বের ভেদ ধাহার হৃদয়ে গরু কৃপায় 

উদয় হয়, তাঁহার আর সংশয় থাকে না। 

গোস্ানী। ভাল বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য । অনেক সংশয় 

দুর করিবার জন্কা আমি তোমার বাক্যেই এক্টী প্রমতন্ত স্থির করিয়া লইব। 

ব্ল দেখি শুদ্ধ পথ ও মিশ্বতন্থে পরম্পর সন্বন্ধ কি? 
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বিজয়। শুরুচরণে দগ্ডবৎ প্রণাম করত ক্লিন, প্রভে। ! আপনার কপায় 

আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে রুপা করিয়! সংশোধন করিবেন । 

যাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় তাহাই সত্ত। | স্থিতিসত্ত!, বূপসত্তা, গুণসত্ত| 'ও ক্রি! 

সত্তা বিশিষ্ট বস্তকে সত্ব বলা যায়। যে সত্ব অনাদি, অনন্ত, নিতানৃতনরূপে 

বর্ভমান, তৃত ভবিষ্যৎরূপ খণ্ুকালের দ্বারা দুষিত হন ন1 এবং চমৎকারিতায় 

পরিপূর্ণ তাহাই শুদ্ধপত্ব । শুদ্ধ চিংশক্তি প্রহৃত সত্তা! মাত্রই শুদ্ধসত্ব। চিৎশক্তির 

ছায়ারূপা মায়ায় কালের ভূত ভবিষ্যৎ বিকার আছে । সেই মায়ার মে সকল সত্ব 

দেখ! যায়, সকলই আবিবিশিঈ স্থতরাং মায়ার রঞ্জধন্মীশ্রিত। সকলই অন্তবিশিষ্ট 

স্থতররাং মায়ার তমোধন্মাশ্রিত। এইরূপ সত্বকে মিশ্রসত্ব বলি। শুন্ধজীব ও 

শুদ্রসত্ব। তাহার রূপ গুণ ও ক্রিয়া শুদ্ধসত্বময় | মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হঈলে 

পর মায়ার রস্তম গুণদ্বয় তাহার সহ্ধে মিশ্রিত হইয়াছে। 

গোস্বামী বাবা ! অতি হুক্ষ গিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি জীবের হৃদয় 

কিরূপে শুদ্ধ সত্বের দ্বারা উজ্জ্রলীকৃত হয়? 

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাক! পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধ সহ্থ পরিষ্কারদ্ূপে উদয় 

হয় না। ষে পরিমাণে উদয় ভয় সেই পরিষাণে জীবের স্বন্ব্ীপ লাভ হয়। কোন 
জ্ঞান চেষ্টায় ব! জড় কর্ম চেষ্টায় সেফপ হয় না। অঙ্গে মণ লাগিয়াছে, কোন্ 

অগ্ভ মল দ্বাা সে মল পরিষ্কৃত হয়? জড়কর্্ম নিজে মল, কিরূপে মল' পরিফাত 

করিবে? জ্ঞান অগ্নি স্বন্ূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়। দিলে সেই সন্ত! পর্যাস্ত 
নাশ করিবে । সে কিরূপে মল পরিষ্কারজনিত সুথ দিতে পারে? সুতরাং গুরু 

রুষ্ত বৈষ্বের কৃপামূলক ভাক্ততেই শুদ্ধ সত্ব উদয় হয়। উদয় হইলে শুদ্ধসত্বই 

হৃদয়কে উজ্জল করে। 

গোস্বামী । বা । তোমার মত অধিকারীকে উপদেশ দিয়া সুখ হয়। 

এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাস আছে? 

বিজয় । আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ বীরো 

“দাত, ধীরললিত, ধারশান্ত ও ধীরোদ্ধত | কুষ্ণ কোন প্রকার নায়ক? 

গোস্বামী | কৃষে উক্ত চতুঃ প্রকার নায়কত্ব আছে। যে কিছু কিছু বিরুদ্ধ- 
ভাব নায়ক পরম্পরে দেখ! যায়, তাহ কৃষ্করূপ নায়কের নিখল রসাধারত্ব এবং 

অঠিস্ত্য শক্তিমত্ত। প্রধুক্ত সমঞ্জপভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছান্থগত কাধ্য করে। এইচারি 

প্রকার নায়ক ধম্মবিশিষ্ট কষে আর একটা (নগুঢ় বৈচিত্র আছে, তাহা অসাধারণ 

অধিকার প্রাণ বাক্কির জ্ঞাতব্য । 
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বিজয়। যদি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে কৃপা করিয়া তাহা ও বলিতে 

আন্ত করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাশ্রনয়নে পদতলে পতিত 

হইলেন। গোম্বামী মহোদয় তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করত স্বয়ং সাশ্রনয়নে 

গাগস্বরে বলিলেন । | 

গোস্বামী । মধুর রসে কষ (নায়কত্বে) পতি ও উপপতি ছেদে দুষ্ট প্রকার। 

বিজ্ঞয়। গ্রভে!! কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি ॥ পতি সম্বন্ধ বলিলেই হয়। 

তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন? 

গোশ্বামী। বড় গুট রহস্ত। একে চিদ্ধ্যাপার একটা রহ মণি, তাহাতে 

পরকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌনস্তভ বিশেষ । 
বিজয়। মধুর রসাশ্িত ভক্তগণ কুষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। কুষকে 

উপপতি জ্ঞান করার গুঢ তাৎপরধ্য কি? 

গোস্বামী । পরোতত্বে নির্বিশেষ ভাব যৌজন। করিলে কোন রসই থাকে 
ন। রসো বৈস ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হয়া পড়ে। প্তাভাতে সখের নিতান্ত 

অভাব বলিয়! নির্বিশেষ ভাব অন্ুপাদেয়। সবিশেষ ভাব যত গ্রকাশ হর তত 

রসের বিকাশ। রসকে মুখাতত্ব মনে করিবে । নির্ব্বিশেষ ভাব অপেক্ষা! কিঞ্চি- 

মাত্র এশ্বর সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরূসের ঈশ্বর ভাব অপেক্ষা! দাস্তারসের 

প্রভৃভাব উতকৃষ্ট। সথ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক 

উত্কর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা! উত্কর্ব। যেমত প্র সকল রসে পর পর 

উৎকর্ষ দেখ! যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পারকীয় মধুর রদ অধিক উৎ্কৃষ্ট। 
আত্ম ও পর এই দুইটী তন্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম আতআ্মারামত। । তাচাতে রসের 

পৃথক সায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামত! ধন্ম নিত্য হইলেও পরারামতা ধর্্মও 
তদ্রপ নিত্য। বিরুদ্ধধন্্ম সামঞ্জস্ময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহ স্বাভাবিক ধর্ম । 

কুষ্ণচলীলার এককেন্দ্রে আত্মরামতা । তদ্ধিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাণ্ঠারূপ 

পারকীয়ত|। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা 

মিলিত হন, ঙখন যে অদ্ভুত রস হয় তাহাই পরকীয় রপ । আকম্মারামত। হইতে 

পরকীয় মধুর রস পর্য্যস্ত বিস্তৃতি । আত্মারামতার দিকে টাশিলে রসের-শুদ্ধত। 

ক্রমশং ভইয। পড়ে । পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায় রসের ততই 

প্রফু্পতা হয় । কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়ত! কখনই খ্বণাম্পদ হয় 

নাঁ। সামান্ত কোন জীব যেখানে নায়ক পদবীপ্রাপ্ত হন, সেখানে ধন্মাধর্মের 

বিচার শাপিয়া পড়ে। সুতরাং পর্কীয়ভাব পেখানে নিতাস্থ হেয়। এই 



একত্রিংশশ অধ্যায় । ৩৩৯ 

জগ্যই পর়্কীয় পুরু ও পরোটা রমতীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ 

স্থির করিয়াছেন। শ্রীরপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে 
উপপতিতে ষে লু নির্ণাত হয়, তাহ! প্রারুত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, 
রদনিরধাল আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী ক্ুষ্খের সঙ্বন্ধে কথিত 

হইতে পার না । 

দিখ। পতি ও উপপাতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে ঢরিতার্থ 

ইই | পথমে পতিলক্ষণ বলুন্। 

গোস্বামী । যিশি কন্তার পাণী গ্রহণ ফরেন তিনি পতি। 

বিজয় | উপপতি ও পরকীম্ার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । তণীয় প্রেম সর্বন্থ শ্ব্ধপ পরকায়! অবল| সংগ্রহেচ্ছায় ধিনি 

রাগের দ্বার! ধন্ম উদ্নজ্বন করেন তিনি উপপতি। যে স্ত্রী এ্রহিক পারত্রিক 

ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ বিধি হেলনপুর্বক পরপুককষে আত্মলমর্পন করেন 

তিনি পরকীয়া। কন্তাও পরোঢ়াভেদে পরকান্বা ছুই গ্রুকার। 

বিজয়। শ্বকীয়া লক্ষণ কি? 

গোস্বানী। পাণিগ্রহণ বিধি দ্বার! সংগৃগীত, পতির আদেশ টির 

ভৎপর এবং পাতিত্রত্য ধন্দব হইতে অবিচলিত স্ত্রীই স্বকীয়! । 

বিজয় । শ্কৃষ্চের স্বকীয়া ও পরকীন। কাহার ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ শ্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রাননই 

পরকীয়া । 

বিজয় । সেই ছুইগ্রকার বনিতাদিগের অপ্রকট লীলায় স্থিতি কিন্ধপ? 

গোম্বামী। বড় গুঢ় কথা । ভুমি জান যে কৃষ্খের বিভূতি চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে 

চিজ্জঞগতে তিনপাদ্দ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে 

চৌদ্দভুবনাত্মক মায়্িক বিশ্ব। মাঁয়ক বিশ্ব এবং চিজ্জঞগতের মধ্যে বিরজানদী। 
নিরজার পারে চিজ্জগৎ। সেই জগতের বেন প্রাকারই ব্রঙ্গধাম জে]াতিশ্মক় । 

তান ভে কৰিয়। গেলে পরব্যোম সংব্যোদরূপ বৈকুণ্ঠ দেখ। যার । বৈকুষ্ঠে শব্ধ 
প্রবল । নারায়ণ চন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর অনস্ত চিহ্ছিভূতি দ্বার পরিসেবিত । 

বৈকুষ্ঠে ভগবানের শ্বকীয়রস। শ্রী-ভূ-দীল! শক্তিগণ ন্বকীর স্ত্রীরূপে তাহাকে 

সেব! করিতেছেন। বৈকুণ্ের উদ্ধদেশে গোলোক । বৈকুষ্ঠে স্বকীয় পুরবনিতা- 

গণ যথাস্থানে সেবা! তৎপর । খোলোকে ত্রঙ্গবনিতাগণ নিজরমে কৃষ্ণসেবা করেন। 



৩৪০ জৈব ধশ্ম। 

বিজয়। গোলোকই যদি কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চধাম হয়, তাব ব্রজের এঠ 
অদ্চু* মাহাযস্য কি জন্ত বর্ণিত হয়? 

গোস্বামী । ব্রজ, গোকুল, বুন্দাবন প্র$তি স্থান শ্রামাথুব মণ্ডলের অন্তর্গত । 

মাথ্রমগ্ল ও গোলোক অভেদতব্ব। একই বস্ত সব্বোচ্চ স্থানস্থিত তইয়! 

গোলোক এবং প্রপঞ্চান্তর্গত ইয়। মাথুরমণ্ডল। যুগপৎ দুই স্বধাপে প্রসিদ্ধ । 

বিজয়। কিকপে একথা সম্ভব হয় তাহ! বুঝাতি পারি না। 

গোস্বামী । কুষ্ণের অচিন্থ্যশক্তিকমে এইঈবপ স্কিনি | অচিন্যাশকির 

বিষয়গুলি চিন্তা ও বুক্তির অভী৬। যাহাকে গোঁলাক বলা যায় তাহাই 

প্রকট লীলায় গ্রপঞ্গাস্তবর্তী মাথরপধাম । অপ্রকট লীপাম গোহছোক। কুষ্েের 

চিন্সয়ীলীলা নিতা। যাহার শুদ্ধ চিন্ময়বন্ত দর্শন অপিকান ভঈয়াছে ডিনি 

গোলোক দর্শন করেন এদমত কি এই গোকুলেই গোলোক দশন করেন। 

ধাহার বুদ্ধি প্রপঞ্চ পীডায় গীডিত তিনি গোলোকফ দশন পান না। গোকুল 

গোলোক হইলে ও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন । 

বিজয় । গোলোক দর্শনেব অধিকার কিৰপ? 

গোস্বামী | শ্রীশুকদেব বলিরাছেন যে, 

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো| বিভঃ। 

দর্শয়ামীস লোকং শ্বং গোপানা* তমসঃ পরং ॥ 

সতাং জ্ঞানমনস্তং যত ব্রক্মজ্যোতিঃ সনাতনং। 

তদ্ধি পশ্ঠাস্তি মুনয়ে। গুণাপায়ে সমাহিতঃ ॥ 

বাবা। কৃষ্ণকুপা ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় ন।| কৃপা রিয়া কৃ 

ব্রজ্বাপীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্ররুতিব অতীত 

পরংধাম বিশেষ । তাহাতে যে সকল ধিচিত্রতা আছে তাহা নিতাসতাস্বৰপ ॥ 

অনন্ত চিখ্িলাস। ব্রহ্ধ যে চিন্ময় জ্যোতি তাভাই সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে 

বর্তমান । জড নিবৃত্ত ভক্ত সকল সমাহিত অর্থাৎ জড় সম্ন্ধশুন্ত হইলে সেই 
বিশেষ তত্ব দেখিতে পান । * 

বিজয়। যতগ্রবাঁর যুক্ত পুরুষ আছেন তাহার! কি সকলেই গোলোক 

দর্শন করিতে লক্ষম। 

গোস্বামী । কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটা ভগবভ্তক্ত দুল্লত। 

অষ্টাঙ্গ যোগ পথে এবং নির্ভেদ ব্রঙ্গজ্ঞান পথে ধাহারা মুক্তলাভ করেন তাভার! 

্রক্গধামেই আত্ম বিস্বতি ভোগ করিতে থাকেন। খবাহারা এ্রশ্ধ্য পর ভক্ত 
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তাভারাও গোলক দেখিতে পান না। তার! বৈকুঠে শ্বীয় স্বীয় জদয়ের ভাবামু- 

বপ খ্রশ্বর্গ মুর্তি সেবা করেন। বাহার! ব্রত্নরসে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাদের 

মধ্যে ধীহাকে কৃষ্ণ কৃপা কারয়! অশেষ মায়! বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই 

গোলক দেখিতে পান | 

বিজয়। ভাল যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলকের দর্শন ন! পান, 

তবে শ্রব্রঙ্গনংহিতা, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শানে কেন গোলোক বর্ণন 

করিয়াছেন। বর ভঙ্গনেই কৃষ্ণ কুপা হয়। গোলকের উল্লেখ করার কি 

প্রয়োজন হইয়াছিল? 

গ্রোস্বামী। প্রপঞ্চ ভইতে যে ব্রঙ্গ রসের রূসিককে কষ উঠাইয়া গোলোকে 

"৮ * *শ্কন তিনি গোলোককে সম্পূর্ণদূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজ 

ভক্তাদগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ ছুট প্রকার, সিদ্ধ ও 

নাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের অর্ধকার পান নাই । সিদ্ধগণ আবার দুই 

প্রকাৰ অর্থাৎ বন্তুসিদ্ধ ও শ্ববূপসিদ্ধ। তাহারাই বস্তু সিদ্ধ ভক্ত, ধাহার| কুষঃ- 

কুপাজজ সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। শ্ববপ সিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ 

দেখিতেছেন, অগচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণ কৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। 

কষ কুপায় তাঙাদের তক্কি চক্ষু ক্রমশঃ নিমীলিত হইতেছে, স্থতরাং তাহাদের 

অধিকার বনৃবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, ৫কহ কেহুব। 

অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। ধাহার প্রতি কৃষ্ণ ক$পা ভর যে পরিমাণ 

হইতেছে, তিনি সেই পরিমাণে গোলোক দর্শন করিঙেছেন | যে পর্াস্ত ভক্তির 

সাধন অবস্থ! সে পধ্যস্ত গোকুলে যাহ! দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞিৎ মায়িকভাবে 

উদর হয়। সাধনাবস্থ। ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কিয়ৎ পরিমাণে 

গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্ররেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দশন হয়। 

বিজয় । প্রতো ! গোলোকে ও ব্রজে কিকি বিষয়ে ভেদ আছে? 

গোশ্বামী | ব্রজে যাহা দেখিতে পাও সমস্তই গোলোকে আছে । দর্শক- 

গণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্তুতঃ গোলেকে 

ও বুন্দাবনে ভেদ্ব নাই। দর্শকের চক্ষু ভেদে দৃশ্ঠভেদ মাত্র। অত্যত্ত তমোগুনী 
ব্যক্তি ব্রজে সমন্তই জড়ময় বলিয়! দেখেন। রজোগুণী ব্যক্ষিগণ তদপেক্ষা কিছু 

শুভ দর্শন করেন। সত্বানুগামী ব্যক্তিগণ যতদুর দর্শন শক্কি হইয়াছে, ততদূর শুদ্ধ 

সত্বের দর্শন করেন। সকল মানুষেরই অধিকার পৃথক্, স্তরাং দশন পৃথক । 



৩৪২ জৈব ধশ্মী। 

বিজ্য়। গ্রভো ! একটু একটু অন্থভব হয় কিন্তু তুই একটী উদাচরণ দিয় 
বলুন। জড জগতের বিষয় সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ হইতে 

পারে না বটে তথাপি এক দেশীয় ঈঙ্গিত পাইলে অনে কট! সর্ব দেশীয় অনতৃতি 
উদয় হয়। 

গোস্বামী । বড় কঠিন কথা । রহস্ত অনুভূতি প্রকাশ কর! নিষেদ । কুঝঃ 

ক্পায় তুমি মাহ! দেখিতে পাইবে তা। সর্ধদ1 গোপন রাখিবে। আমি তোমাকে 

পৃর্ধধাচাধ্যগণ যতদুর প্রকাশ করিয়াছেন ভাহ| বলিব। অধিক যাহা আছে তুমি 

অচিরে কুঞ্জ কপায় দেখিতে পাইবে ।* গোলোকে শুদ্ধ চিৎ প্রতীতি। তথান্ন 

জড় প্রতীত মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় 

করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিমা একটী সত্তা আছে। গেলোকে 

কষ অনানি, জন্ম রহিত। তথাপি তথায় নন যশোদারূপ লীল! সহায় সত্ব সকল 

পিতৃত্ব মাতৃত্ব অভিমান দ্বার] বৎসল রসকে মুত্তিমান করিয়াছেন। শুঙ্গার রসে 

বিগ্রল্ত ও সম্তোগাদ্দি বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্তমান। আবার পারকীয় ভাবে 

শুদ্ধ শ্বকীয়ত্ব সত্বেও পরকীয় অভিমান এবং পপত্য অভিমান নিত্য বর্তমান। 

দেখ ব্রঙ্দে সেই সেই অভিমান মায়া প্রত্যায়িত স্থুণ হইয়। লক্ষিত হইতেছে । 

যশোদার প্রসব, কষ্জের হৃতিকাগৃহ, অভিমন্থা গোবর্ধনাদির সভিত নিত্য সিদ্ধা- 

দিগের উদ্বাহ মুলক পারকীয় অভিমান অতান্ত স্থুলরূপে লক্ষিত হয়। এ সমস্তই 

যোগমায়৷ কণতুক সম্পাদিত এবং অতি শুক্ষ্ম মূল তন্বে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্য! 

নয় এবং গোলোকের জম্পূর্ণ অনুরূপ । কেবল ভ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চ বাধ। অনুসারে 
দর্শন ভেদ মাত্র! 

বিজয় । তবে কি অষ্টকালীন লীলায় যথাযথ শোধিত করিয়া বিষয়গুলিকে 

ভাবনা করিতে হইবে? 

॥ গোস্বামী । তাহা নয়। ব্রজ লীলার যাহার যেন্প দর্শন হইতেছে তিনি 
সেক্টরূপে অগ্ুকালীয় লীলা ম্বরণ করিবেন। ভজন বলে যেরূপ কৃষ্ণ কৃপা উদয় 

হইবে সেইক্সপ সেইরূপ স্ফপ্তি আপন! হইতেই হইতে থাকিবে। নিজের চেষ্টায় 

লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই। 

বিজয়। যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী এই ন্যায় অনুসারে সাধন- 
কালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে সিদ্ধিকালেও সেইরূপ লাভ হইবে, সুতরাং শোধিত 

নির্মল গোলোক্ ধ্যানের প্রয়োস্বন্ত। আছে বলিয়া অনুসন্ধান হয়। 
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গোস্বামী। সত্য বপিয়াছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি সে সকলই প্রদ্ধ তত্ব 
মূলক, কিছুই তন্বিপরীত নয়। বিপরীত ধন্ধ] হইলে দোষ হইত । সাধনই স্তন 
হইপে পিদ্ধি হয়। সাধন ধ্যান যত শোধিত হয় ততই সিদ্ধি সময়ের দর্শন তয়। 
সাধন কাধ্যটা স্ুন্বররূপে যাহাতে হয় তাঙ্কার চেষ্টা কর । শোধন করিবার চেষ্ট। 
করিও না। শোধন করা তোমার ক্ষমতার অতীত। অনিন্তা শক্তিময় রই 
তাহা করিবেন। নিজে করিতে গেলেই বহির্শুখ জ্ঞান কণ্টক প্রবেশ করিবে। 
কৃষ্ঃ কৃপ। করিলে আর সেরূপ মন্দ ফল হইবে ন1। 

বিজয়। আজ আমি ধন্ত হঈলাম। আর একটা কথা জিজ্ঞাস। করি। 
পুরবণিতাগণের কি বৈকুঠ্ে আশ্রয় না গোলোকেও তাহাদের আশ্রয় আছে? 

গোস্বামী । চিঞ্জগতের বৈকৃষ্ঠে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা 
আর উচ্চতব প্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারক' প্রড়ণ্ত পুর সকল বর্তমান। পুর- 
বণিত! সকলেই স্বীয় স্বীয় পুর প্রকোষ্ঠে দেবা করেন। ব্রজ রমণী ব্যতীত মধুর 
রসে আর কাহার ও গোলোকে স্থিতি নাই। ব্রজে যেযে প্রস্কার লীলা প্রকরণ 

সেই সমস্ত প্রকারই গেলোকে আছে। গোলোকান্তর্গত মাথুর পুর লীপায় 
রুক্মিণীর স্বকীয় রস গোপালতাপনীতে দেখ! যাঁয়। 

বিজয়। প্রভে! ! পবকীয় রস ব্যাপার যেকপ ব্র্জে দেখিতেছি সেইরূপ 

আন্পুর্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে ? | 
গোস্বামী । স্গ্রপূর্বিক সে সকলই আছে, কেবল মায়া প্রতায়িত অংশ 

নাই। তাহা ন। থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটী একটী চিন্মক় শিশ্বদ্ধ মুপ 'আছে। 

তাহ! আমি আর বলিতে পারিব না । তুমি ভজন বলে জানিতে পারিবে । 

বিজন্ন | প্রপঞ্চ জগতে যাহ! আছে তাহা মহ প্রলয়ে অন্তদ্ধান হয়। 

হ্থতরাং ব্রঙ্লীলার সাম্প্রতভাব কিদ্ধপে নিত্য হয়। 

গোসম্বামী। ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিহ্য। সাম্প্রত প্রতীতি, অনস্ত * 

ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়া, চক্রবৎ বর্তমান । সেইরূপ 

ও সমস্ত প্রকট লীলার নিত্যতা ৷ অগ্রকট অবস্ঠায় সমস্ত লীপাই নিত্য বর্তমান । 

বিজয় | যদি প্রকট লীল! সকল ব্রহ্থাণ্ডে হয় তবে কি প্রত্যেক বরঙ্গাণ্ডে 

একটা ব্রজধাম আছে । 

গোস্বামী । হই! আছে। গোলোক স্বপ্রকাণ স্ত॥ সকল ব্রঙ্গাতেই 
লীপাধামকূপে বর্তমান । মাবার সকল ভক্ত হৃদয়ে গোলোক প্রচটিত। 
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বিজয় । মে ব্রহ্ধাণ্ডে লীল। অপ্রকট, তথাকার মাথুর মণ্ডল কেন প্রকট 

থাকেন? 

গোন্বামী । সেই স্থানে 'অপ্রকট লীলা নিত্য বর্তমান । তত্রস্থ ভক্তগণের 

প্রতি কৃপা করিয়! ধাম বর্ধমান থাকেন । - 

সেদিন সেই পর্যন্ত কগা হইল। বিজয়কুমার অষ্টকালীয় সেব। চিন্ত। 

করিতে করিতে বাসায় গেলেন। 

দ্বাত্রিংশহ অধ্যায় | 

মধুর রসবিচার | 
বিজয়কুমার প্রসাপ্র পাইয়। রাত্রে শয়ন করিলেন । ব্রজনাথ মাপন ভঙ্ন 

সমাপ্ত করিয়! হরিনামের মাল! রাখিয়া শিদ্র। গেলেন । বিজয় কুমারের নি 

নাই। তিনি পূর্বে জানিতেন যে গোলোক একটী পৃথক্ স্কান। এখন জানিতে 

পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল অভেদ। গোলোকেও পরকীয় রসের মূল 

আছে কিন্তু কিরূপে কৃষ€ উপপতি হইতে পারেন তদ্বিষয়ে একটী চিন্তা উদয় 

হইল। তিনি ভাবিলেন কৃষ্ণ পরমপদার্থ। শক্তি ও শক্কিমান অভেদ। 

শক্তিকে পথক্ করিলে ও, শক্তিকে কিরূপে পরোটা ও কৃষ্ণকে উপপতি বলা 

যায়? একবার মনে করিলেন কল্য প্রসৃপার্দে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইয়!] 

লইব, আবার মনে করিলেন গোলোকের বিষয় শার প্রভৃকে জিজ্ঞল। করা ভাল 

নয়। তথাপি সন্দেহ দূর করা আবশ্ঠক। এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে 

করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইঙ্গ। বিজন্প গাঢ় নিদ্রাকালে স্বীয় বিচাধ্য বিষয় স্বীয় 

গুরুদেবকে মন্মথে পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন। স্প্রে গুরুদেব সেই সনদে 

মিটাইয়। দিলেন। গুরুদেব বলিলেন, বাবা বিজয়! কৃষেের ইচ্ছা নিরস্কুশ | 

তাহার নিত্য ইচ্ছ! এই যে স্বকীয় এর্ধধ্য গোপন করিয়' মাধুর্য প্রকাশ করেন।” 
তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক সত্তা দেন। তন্নিব+ন কোটী কোটী ললন। 

রূপ ধারন! করত শক্তিসেবা করিতে যত্্ব করেন । কৃষ্ণ আবার শক্তির এশ্্ধ্য গত 

সেবাকে আদর না করিয়া সেই শক্তির কোন বিচিত্র গ্রাভাব দ্বারা ললনাগণকে 

পৃথক্ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। হ্বক্ং ও সেইরূপ একপ্রকার উপপ্ভি 

সন্বন্ধ'ধারন করেন। নিজের আত্মারামধন্মকে পরকীয় রষের লোভে উল্লত্যন 



দ্বাপ্রিংশহ নব্যায় । ৩৪৫ 

করিম! সেই সকল পরো মাশনাদধিগর শভিত বাসার চি লীলা করেন। 
ণণশী ই সকল কাগো প্রিক্ন সণী হন। এই সকল পঞ্ছণ* দ্বারা গোলোকে নিত 
পরকীয় ভাবসিন্ধ হম। এই জগ্ঠই গোপোকে লীলাবন সকল এবং কেলি 
খন্নাবনাদি নিশাবর্তমান। ব্র্জে মে রাঘমণ্ডপ, যমুনানপা, গিরি গোবদ্ধন প্রভৃতি 

লীলা স্তান সে সমস্ত» “পাকে আছে। গোলোকেগ স্বকীমদ ও দাম্পতা এই- 

কপেই বর্তমান ॥ শুদ্ধ স্ব, বৈকুঠ্ঠে বিরাজমান। শ্বকীয়ন্ত পারকীয়ত্ব অচিস্য- 
ত্রধোভেদবূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চর্যের বিষয় এই যে 

বজে পণকীয় ভাব সবল হইয়া পরদার ঘটনার গ্তায় দেখা গেলেও তাহাতে পর- 
পারত মই । কেনন ধষ্ঃ শক্তিগণ কঝের নিজ শক্তি । অনাদি কাল হইতে 

তাঙাদের সঠিহ কষ্ঞের সংঘোগ থাকায় ম্বকীয়হ ও দাম্প হাই [সঞ্ধ হয়। অভি- 

মধ্যারদি কেবল তভদভিমানের অবঠার খিশেষ। কুষ্জের লীলা পুষ্টির জন্য পতি 

হইয়া, কষকে উপপাতি শাবে বুজরঙ্গের নেত। করিয়াছে । প্রপঞ্চাশীত গোলোকে 

আন্ঘমান মাত্রেই রসের সম্পূর্ন পুষ্টি হয়। প্রপঞ্ধান্তর্গত গোকুগে বিবাহ ধর্ম ও 
তদ্ধম্মণঙ্ঘন প্রভীতির জন্য পৃথক্ সত্ববপে ততদাভমানের প্রকটতা যোগমায়! 

করুক পিদ্ধ। 

হবপ্পে এই তকের পরিসত লা কারয়। বগয়কুমারের সমস্ত সংশয় দুর 

হইল । প্রপঞ্চ1515 গোলোকেই যে ভোম গোঝকুল হহ। প্রশ্তয় হইল। ব্রজ- 

সর পরমানন ভাপাগ্ ম্বপূপঙ! জয়ে উদয় হইল । অগ্টকালীন এজের নিত্য- 

শীপায় দুঁতঠা জন্মিল । তখন প্রাণে উঠিয়া মনে করিলেন যে গুরুদেব 

আনায় অসাম কৃপা করেন এখন রসের উপকরণগুপ তাহার শ্ীমুখ হইতে শ্রবণ 

করতঃ ভজনে নিষ্ঠা লাভ কাব। 

প্রসাদ পাইয়া বিজয়কুমার উপপক্ত সময়ে আগুরদেবের পাপন পড়িয়। 

অনেক প্রেম ত্রন্দন করিলেন । গুরুদেব ডাহাকে উঠাইয়! কহিশেন বাঝ! ! 

ভোমায় যথাথ কুষ্তণ কুপা হইয়াছে | তোমাকে দেখিলে আমি ধন্য হই 1 

বথিতঠে খলিতে গুকদেবের প্রেনাবেশ হইতে গাগল। বিজয়কে কোপে করিয়া 

প্রেমবিব্র্তের এই পদ্যটী গাণ করিতে পাগিলেন । 

প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে ক্্পা করে। 

সেই জন ধগ্য এই সংসাপা ভিতরে ॥ 

গোলকের পখমভাথ হার চিত শৃকে। 

গাকুণে গোলোব পাম মায়া গড়ে পুর? 

সপ 
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অনেকক্ষণ এই পদ থান করিতে করিতে গুরুদেবের বাছ্য স্বৃন্তি হইল। 

বিজয় সাাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন । 

বিজ্যয়। গ্রাভো ! আমি কৃষ্চকপা জানিন।। আপনার কপাই আমার 

সফল প্রাপ্তির ভেতু বলিয়া জানি। গোলোকান্ুডৃতির চেষ্টা পরিত্যাগ করিম! 

আমি ব্রজান্ুভূতি লইয়া! সন্ত হইলাম এখন ত্রজের রস বৈচিত্র ভাল করিয়! 

জানিয়! লইব। প্রকৃত বিষিয়ে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম । গুরো ! যে দকল গোকুলকনা! 

কৃষ্ে পতি ভাব করিয়াছিলেন ত্বাতাদিগকে কি শ্বকীর! বলা যায়? 

গোস্বামী । যে সকল গোকুলকনা। রুষেঃ পতিভাৰ করিয়াছিলিন 

তীহাদের পতিভাব নিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত তাৎকালিক স্বকীয়ত্ব হইয়াছিল। কিন 

গোকুলবনিচাগণ শ্বরপতহ পরকীয়া! তীাহাদেরশ্বকীয়ত্ব স্বভাব নাঁ হইলেও 

গন্ধব্ব বিলাহ রীতিক্রাম তাহারা হ্বীকূত হওয়ায় স্বকীয়ত্ব (সাম্পত অবস্থায়) 

অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ হইয়াছিল | 

বিচ্ুম্ধ | প্রভো ! কমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব । শ্রীউল 

নিলমণির ক্রম ধরিয়! সকল কণা! বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধ সকল কথা বুঝিয়া লঙ্ট। 

নায়ক অন্কৃল, দক্ষিণ, শঠ ও ধু ভেদে চারি প্রকার, তন্মগ্যে অনুকূল কি 
গ্রাকার ? 

গোস্বামী! নিনি অগ্তললনাম্পহ! পরিভ্যাগ পূর্বক এক নায়িকায় অঠিশনন 

আসক্ত তিনি অনুকূল নায়ক | সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল 

রাধিকায় কৃষ্ণের সেইবপ অনকৃল ভাব । 

বিদ্বয়। ধীরোদাতাপি চাবি প্রকার নায়কে পৃথক পৃথক করিয়া অন্থকৃলাদি 

ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কপ! করিয়া ধীরোদাস্তান্ুকুল নায়কের 

লক্ষণ বলুন । . ৃ 

গোন্বাসী 1 ধীরোদাত্ীনুকল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, ককণ, 

দঢরত, 'মাম্মস্নাঘ! শূন্ত, গৃঢগব্ধা ও উদারচিত্ত হইয়াও তন্তৎ গুণ পরি-াগ 

পূর্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন। 

বিজয়। ধীর ললিতাগ্রুকৃল নায়ক কি প্রকার? 

গৌস্ামী। বূলিকতা, নবযৌবন, পরিহাস পট.তা নিশ্শি্ততার্দি ধার 

লিতের শুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরলণিতানুকুণ 

নায়ক ভয় । 

[বজয়। ধারশান্ত্কুণ নায়ক কি প্রকার? 
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গোম্বানী। শান্তপ্রকতি, সতিষু, বিবেচক ও বিবেকার্দি গুণ যুক্ত নায়ক 
ঘীরশাস্তান্ুকুল। 

বিজয়। ধীরোদ্ধতান্ুকুল নায়ক কিরূপ? 

“গাস্বামী। মতপর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধাঙ্বিত এবং আত্মশ্লাধী নায়ক 

অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতান্থকূল নায়ক ভন । 

বিজয় | নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন ? 

গোন্বামী। দক্ষিণ শব্দের অথ সরল। পুর্ধনায়িকার প্রতি গৌরব, 

ওয়, প্রমদরাক্ষিণা অপরিশ্াাগে অন্ত নায়িকার প্রতি ধিনি চিত্ত সংলগ্ন করেন 
তিনি দক্ষিণ নায়ক । অনেক নায়িকা তুল্াভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক 

বল] যায় । 

বিজয় । শঠ কিবাপ ? 

গোস্বামী । মে নায়ক সম্মখে পয়াচর্ণ এখং অন্যত্র খিগ্রিয়া চরণ করিযা 

[নিগু অপরাধ করেন তিনি শঠ। 

বিজয়। পু লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। অন্ত নায়িকার ভোগাঁচহু অভিবাক্ত থাকিলেও যিনি নিয়বপে 

মিথ্যাবচনে দগ্ষ তিনি ধৃষ্ট । *.. 

বিজয়। প্রতে। ! সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়? 

গোম্বামী । আমাদের কৃষ্ণ খৈ আর কেহ নায়ক নাই । সেই কৃষ্ণ 

ঘাপকায় পূর্ন থুবায় পুর্ণ গর এবং ব্র্জে পুর্ণতম॥ সেই বৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্- 

ভেদে ছুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয় | ধ।রোদাত্তাদ চারিপ্রকার ভেদে 

চব্বিশ প্রকার । অনুকৃণ, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে চাব্বশকে চতুগুণ করিয়। 

ছেয়ান্ব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে ভষ্টবে যে স্বকীয় রসে চব্বিশ 

প্রকার এব" পরকীয় রসে চাব্বশ প্রকার নায়ক । ম্বকীয় রসের সক্ষোচত। এবং 

পরকীয় রসের প্রাধান্ত প্রযুক্ত ব্রজরসলীপায় পরকীয় রসের চবিনশ গ্রাকার নায়কত্ব 

শ্রঃষ্জে নিত বর্তমান । লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নাক়কত্ধেব 

প্রয়োজন সেই প্রকারের নায়ক অনুভঠত হন। 

বিজয় | প্রভে। 1! আমি নায়ক ও নায়কের গুণ বিচিত্রতা অন্থুভৰ 

করিতে পারিভেছি। এখন নায়কের সহায় কত প্রকার তাহা জানিতে প্রার্থনা 

করি। 



৬৪৮ জৈব ধন্ম | 

গোন্বামী। নায়কের পঞ্চগ্রকার সভায় । চেট, খিট, শিদুষক, পীসমাদক 

ও প্রিয়নম্মসথা এই পাঁচপ্রকার |) ভাহাদের সকলেরই নন্মবাক্য প্রয়োগে 

শিপুণভা, সদ গা অনুরাগিতা, দেশকালক্দ্ন!, দক্ষতা, গোপী কই হইলে তাভাকে 

প্রসন্ন করা এবং শিগুট মন্ত্রণা দেওয়াই গুণগণ। 

বিজয়। চেট কাশহাকে বলি? 

গোস্বামী । সন্ধান চতুর গঁটকম্মা, প্রগলন্ড বুদ্দি (বিশিগ তঙ্গুর ঠঙগরাণি 

গোকুলে কুষ্ণের চেট কাযা করেন । | 

বিজয়। বিট কাহাকে বল? 

গোন্বানী। বেশ রচনাদি কার্ষো পরিপাটী, পূর্ব, কথোপথনে গরিপাটা, 

বশীকরণারি ক্রিয়া পট, কডার ও গ্ারন্টীবন্ধ প্রতি রুষ্ণের বিট | 

বিজয় । বিদুমক কাহাঁকে বলেন? 

গেস্বামী। ভোজন প্রিয়, কলহ প্রিয়, অঙ্গ বিক্লৃতি ও বাক চাতুর্ীগ বেশ 

দ্বার] হাস্তক'রী বসস্তাদি গোপ ৪ মধুমঙ্গল প্রতি কঞ্চের বিদুষক । 

বিজয় । কে কে পীঠমার্দ ? 

গোশ্বামী। নায়কের সায় গুণবান হইয়াও নায়কের অনুনুত্তিকারী 

শ্রীদামাই কৃষ্ণের পীঠমদ | 

বিজয়। প্রিয়নন্মসথার লক্ষণ কি? 

গোশ্বামী। আত্যস্তিক রহস্তজ্ঞ, সথীভাবাশ্রিত সুবল ও অজ্ভুনাদি কষে 

প্রিয়নন্মনথা । নুতরাং তাহারা অন্য সকল প্রণয়ী অপেক্ষা! শেষ্ঠ । চেট, বিট, 

বিদুষক, পীঠমর্দা ও প্রিয়নন্মসথা৷ এই পাচের মধ্যে চেউগণের দাস্ত রল পীঠমদের 

বীররস অন্ত সকলের সখ)রল। চেটগণ কিস্কর আর চারিজন সখা। 

বিজয়। সঙ্চায় গণের মধো কি স্ত্রীলোক নাই? 

| গোস্বামী ! হ। আছেন। তাহার দূতী। 

বিজয়। দৃতী কয় প্রকার ? 

গোস্বামী । দৃতী ছুই প্রকার, স্বয়ং দুহী ও আপ্ত দুভী। কুটাক্ষ ও বংশীধবনি 

হ্বয়* দূতী। 

বিজয়। আহা! আন্ত দুী কাহারা? 

গোন্ামী ।  শুাগলভ বচন চতুয়াবীরা এখং চাটু উক্তি চতুর! পুন্দা এই ভ্রই 

জন কৃষ্ণের আপ্ত দূহী। স্বয়ং দুতী ও আলু দূঠী ইহারা অনাধারণা। ইহাৰা 
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বাতীত লিঙ্গিনী দৈবজ্ঞ! ও শিল্প কারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধারণী দূহী 

॥' হন । তীহাদের কণা নায়িকা দুূতী বিচারে বলিল টু তয় । 

বিজয়। আমি ভ্রীকুষ্ণচঝপ নায়কের ভাব গুণ ইত্যাদি অন্কুভব করিয়াছি। 
ইচাও জানিয়াছি শে কৃষ্ঘপতি ও উপপতিভাবে নিত্যলীলা করেন | পতিগ্াবে 

দ্বারকাপুরে এবং উপপতিশ্ছাবে ব্রজপুরে লীলা করেন । আমাদের কৃষ্ণ উপপতি 

অতএব ব্রচ্কের রমশীগণের ব্বিরণ জানাই আবশ্তক। 

গোস্বামী । ত্রজেঙ্জ নন্দনের &স সকল ব্রজবাসিনী ললন1 তাহার! প্রায়ই 

পরুকীয়! কেন'ন। পরুকীম! ব্যতীত মধুররস্রে অশ্রান্ত উত্ধষ্ট বিকাশ ভয় না। 

সম্বন্ধযোগে পুরবশিঠাদগের রস কুঠঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজবাসিনীদিগের 

রস অকুঠ এবং কৃঞ্ছের অধিক স্ুথ বিধান করে। 

বিজয় | উভাব মুল ভাতপর্য কি? 

গোস্বামী । শঙ্গার রসজ্ঞ রু্র বলেন স্ত্রীলোকের বাষতা ও ছুল্পভিহ্ন নিবন্ধণ 

নে নিবারণাদদ প্রন্থিধন্ধকঙা তাহাই কন্দর্পের পরম আয়ুধ শ্ববপ। বিষুগপ্ত 

বলিয়াছেন যে যেস্লে নিষেধ বিশেষ আছে এবং মুগাক্ষ ললন। দুল্লভ হইয়। 

পড়ে সেই স্থলেই নাগরের হাদয় বিশেষ আসক্ত হয়। দেখ রাসলীলায় কুষঃ 

আত্মারাম হইয়াও যহগুলি গোপী তহগুলি স্বরূপে তাহাদের সহিত লীল! 
করিয়াছিলেন। সাধক মাত্রেরই রাসণালায় অন্থগত হওয়া উচিত। "ইহাতে 

একটা উপদেশ এই যে সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা! করেন তবে ভক্তের 

হ্যায় সেই লীলায় প্রবেশ করিবেন। কুষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপধ্য 

এই যে গোপীতাবে গোপীর অন্থগত হইবেন । 

বিজয়। গোপীভাবটী একটু ম্পই কগিয়া বলুতে আজ্ঞ! হয়। 
গোদ্বামী। নন্দননন কৃষ্ণ গোপ। তিনি গোপা ব্যতীত কাহারও সহিত 

রমণ করেন না। গোপাগণ যেরূপ কুষ্জের ভঙ্গন দেব! করিয়াছেন, শূঙ্গার 

রসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে রুঞ্চভজন করিবেন । আপনাকে ভাবনামার্গে 

ত্রজগোপী মনে করিয়া কোন সৌগাগাবতী ব্রছগবা(সিনীর পরিচারিক! বোধে 
তাছার নিদেশ মত রাধাকুষ্ণের দেব! করিবেন। ক্মাপনাকে পরোঢ়া বলিয়। 

ন| জানিলে রসোধয় করিতে পারিবেন না। এই পরোঢ়া অভিমানই ব্র্গগোগাত 

ধন্ম। শ্রারূপ লিখিয়াছেন ! 

সায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুহয়িভিঃ | 

নজাতঙু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ 



৩৫০ জৈব ধন্ম ৷ 

মায়াকল্পিত বিঘাহিত পন্তিদিগের সহিত ব্রজদেধীদিগের কখনই সঙ্গম তয় 

নাঈ। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্থাবেব মায়াবতার মাত্র । বিবাহ ৪ 

মারিক প্রায় মাত্র । পরুদারত্ব নাই। তথাপি পরোঢাত্ব অভিমান নিত্য 

বর্ধমান। তাহা না থাকিলে বাম, দুল্লভনা, প্র্তবন্ধকতা, নিষেধভয় 

জনিত অপুর্ব রসোদ্য় কথনই শ্বভাক্তঃ হয় না| তদ্রপ অভিযান না থাকিলে 

ব্র্গরসে নায্িকাত্ব লাভ কর! যায় না, বৈকৃের লক্ষমীই তাহার উদ্দাহরণ। 
বিজয় । খ্আপনাকে পরোঁঢ। বলিয়া জান! কিরূপ? 

গোস্বামী । আমি ব্রজে কোন গোপগুছে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । গ্রানশ্তকাল 

হইলে কোন গোপবিশেষের সহিত আমান উদ্বা্ত হয়। এইকপ বিশ্বাস 

তলে কৃষ্ণ সম্ভোগের লালসধ বলবধতী। এবন্ভত অগ্রাহ্থতিকা গোপ নারীভাব 

আপনাকে আরোপ করার নাম গোপীভাব। 

বিজয় | পুরুষের আরোপ ০কমনে সিদ্ধ হইবে? 

গোস্বামী । মায়িক শ্বভাব বশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। 

গুদ্ধ চিৎস্বভাবে কুষ্ণের পুক্ষ পরিকর ব্যতীত সকল জীবন্ট স্ত্রী। চিদগঠনে 

বন্তশঃ স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন না থাকিলেও স্বভাধ ৪ দঢ অভিমানবশতঃ যে কেন ব্রজ- 

বালিনী হইতে আঁধকার লাভ কগিতে পারেন। যাহার মধুর রসে স্পৃহা তিনিই 

ব্রজবানিনী হইবার আর্ধকাগণী । স্পৃ্। অন্ুনারে গাধন করিতে করিতে 

অন্ুরূপসিদ্ধ উদয় হয়। 

বিজয়। পরোঢ়ার মহিমা কি? 

গোম্বামী । পরোটা ব্রজবাসিনীগণ যখন কুষণসন্তোগলালস! কয়েন তখন 

তাহার! স্বডাৰতঃ সর্ব্ধা ভিশায়িণী শোভ। ও সদ্গুণ বৈভবের দ্বার! প্রেমসৌন্দধ্যভর 

ভূষিত হন। রমাদি শক্তি অপেক্ষা! তাাদের রসমাধূ্য বৃদ্ধি হয়। 

বিজয়। সেই ব্রজস্থুনরীগণ কত গুকার? 

গোশ্বামী। তাহার তিন প্রকার অথাৎ সাঁধনপরা, দেবী, ও নিত্য প্রিয়া । 

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে? 

গোস্বামী । সাধনপরাগণ দই প্রকার অথাৎ যৌথিকী ও অযৌধিকী। 
বিজয়। কাহার যৌথিকী? 
গোম্বামী। ব্রজরদ পাধনে রত হয়! গণে গণে ব্রজে জন্ম লাভ করেন 

তাস্ার! যৌথিকী অর্থাৎ যুখসংযুক্ত।। যৌথিকীগণ দুই প্রকার অথাৎ মুণিগণ 

এবং উপনিষদগণ। 
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বিজ্ঞয়। কোন্ মুনিগণ ব্রঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

গোন্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া অতীষ্টসিদ্বি। করিতে 

পারেন নাই। রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়! শিজাভীষ্ট সাধনে যত্ন করেন। 

তাডারাইঈ লব্ষভাব হইর| ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম গ্রন্ণ করেন। ইহ! পঞ্মপুরাণে 

কখিত আছে। নৃহগ্বামন পুরাণে তীষ্টাদের মধো কেহ কেহ রাসারস্তে নিদ্ধিলাত 

করিয়াছিলেন একপ উল্কি আছে। 

বিজয়। উপনিষদগণ কিবূপে ব্রঙ্জে গোপীক্জন্ম গ্রহণ করেন? 

গোস্বামী । হুঙ্থাদর্শী মচোপননয্াণ গোপীগণের তাগা দেখিক্জা বিশ্মিত 

হয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপুর্বক তপস্তাচরণ করিয়া! প্রেমী গোপা ভয়! ত্র্জে 

জন্মগ্রহণ করেন । 

বিজয়। অযৌথিকী কাচ্ারা ? 

গোস্বামী । গোপীর্দিগের চাবে বঙ্ধরাগ হইয়া ধাভারা উৎকঠান্রসারে 

তদেনাগ্য অন্রাগ মে সাধনে রত হন তাভারাঈ প্রাচীন ও নখীনভেদে দুই 

গ্রকাবের আযোথিকী বগিয়] প্রসিদ্থী। কেহ কেহ একক এবং কেহ কেহ ঢইজনে 

বা ঠিনজলে ব্রজ্গে জন্মগ্রহণ করিয়! গাকেন। প্রাচীনাগণ নিভাপ্রিয়াদিগের 

সঠিত সালোক্য লাভ করেন। দেখমানবার্দি যোনি হইতে নবীনাগণ আসিয়! 

ব্রঙ্গে জন্মগ্রহণ করেম। ক্রমশঃ প্রাচীন। হইয়া পুব্বোঞ্মত সালোক্য প্রাপ্ত হন। 

বিজয়। আমি সাধনগরাধিগের কথ! বুঝিলাম। এখন দেবীগণের কথ! 

আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । যখন কৃষ্ণ শ্বর্গে দেবযোনিছে অংশে জন্মগ্র৯ণ ক গ্রিয়াছিলেন 

তখন নিভাপ্রিধাগণ স্ীয় শ্বীয় অণশে হার এটির জন্ক দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ 

করেন। আবার খন রুঞ্ পূর্ণবাপে গোকুলে উদয় হন, তখন তারা গোপকন্ঠ। 

হুইয়! তাঙাদ্দের অংশীনিত্য প্রিয়াদিগের প্রাণসগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । 

বিজয়। প্রভো ! কৃষচ কোন কোন সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ 

করেন ? 
গোস্বামী । শ্বাংশরূপে কৃষ্ণ অদিতির গর্ভে বামন হই] জন্মগ্রহণ করেন। 

আবার বিভিন্নাংশে অন্তান্ত দেবত| হন। শিব ও ব্রহ্ধার মাতৃগর্ভজন্ম নাই। 

ব্রহ্ষ। ও শিব সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু খিন্দু লইয়! যে জীব নিচয় হয় তন্মধ্যে গণ্য 

না হঈলেও বিভিমাংশ। এ পঞ্টাশটা গুণ তাহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় 

এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণেব অন থাকায় তাহারা প্রধান দেবত| বলিয়। 
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উক্ত। গণেশ ৪ হ্রাও তদ্রুপ খলির! ব্রহ্ম কেটি মধো উপামিত ভন। অন্ত 

সকল দেবতাই জীব কোটা মধ্যে গণা। দ্েবতাগণ সকলেই কুষ্চের বিভিন্নাংশ। 

তাহাদের গুঠিণী সকল৭ চিচ্ডক্রির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পুব্েই বর্গ 

তাহাদিগকে কৃষ্চহুষ্টির জন্ঠ জন্মগ্রচণ করিতে আজ্ঞা! দেন। তদনুসারে তাহারা. 

কচি ও সাধন ভেঙ্দে কেহ কেহ বঙ্গে এরং কেত কেহ পুরে জন্মগ্রহণ করেন। 

ত্রঙ্গজন্ম। দেবীগণউ কৃষ্ণ প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় নিতাপ্রিয়াপিগের গ্রাণলথী ইয়াছিলেন। 

বিজয় | প্রতে! | উপনিষদগণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন । বেদের 

অন্ঠ কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি বর্জে জন্মগ্রহণ করেন ? 

গোস্বামী । পন্পুরাণের স্ষ্টিথণ্ডে উল্লেখ আছে যে বেদমাত! গায়লী? 

গোপীজন্ম লাভ করিয়! শ্রীকষ্জ সঙ্গন লাভ করিষাছিলেন | সেই সময় হইতেই 

তিনি কাম গায়ল্রীৰপ ধারণ করেন। 

বিজয়। কামগায়ভ্রী কি অনাদি নয়? 

গোশ্বামী । কামগায়লী অবশ্য অনা । সেই অনাদি গায়লী প্রথমে 

বেদমাত। গায়ন্রীপ্ধপে প্রকট ছিলেন । পরে সাধনবলে এবং অগ্ান্ত উপনিষদগণের 

সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপাল উপনিষদের সনিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। 

কামগায়ল্রীৰপে নিতা হইয়াও তিনি বেদমাতাগাক্রীরূপে নিত্য পৃথক অবস্থান 

করেন । 
বিজয়। উপনিষদাদি সকলেই ব্রজে জন্ম লাভ করিয়। স্বীয় স্বীয় গোপ- 

কণ্ঠাত্ব অভিমানে এবং কুষ্ণকে গোপনায়ক অভিমানে পাত খলিয়! বরণ করিলেন । 

গান্ধন্ব বিবাহ রীতিতে কৃষ্ণ তাহাদ্দের তাৎকালিক পতি হঈটলেন। এ কথ! 

বুঝিলাম; কিন্তু কৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ অনার্দি কাল হইতে কৃষ্ণ সঙ্গিনী হইয়। 
তাহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ উপপতি হন তাহ! কি কেবল মায়! কল্পিত? 

গোস্বামী | মারা কল্পিত বটে, কিন্তু জড়মাম! কল্পিত নয় ॥ জড়মায়!। কৃষ- 

লীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রপঞ্চ মধ্যগত হইয়া 9 ব্রজলীল! সম্পূর্ণ পে 

জড়মায়ার অতীত । চিচ্ছক্কির অগ্ঠ নাম যোগমায়।। তিনিই কঞ্চলীলায় এমশ 

কোন ব্যাপার প্রকট করেন যাহ! দেখিয়! জড়মায়া ঝিষ্ট ভ্রষ্টাগণের চঙ্গে অগ্ততর 

প্রত্যয় হইয়! উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ1 অভিমানকে নিত্য প্রিয়াগণের 

সঙ্গে সঙ্গে আনিয়। ত্রজে দেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্বকপে স্থিত করেন। 

তাহাদের সাহত নিত্য প্রয়াদিগের বিবাহ সম্পাদন ক৭শু কৃষ্ণকে উপপতি করেন। 

সব্বজ্ঞ পুরুষ ও সব্হন্ঞ। শক্তিগণ নিজ নি্ধ ঝসবেশে সেই সেই প্রযস স্বীকার 
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করেন। ইঠাতে রসের'উংকর্ষ এবং স্বেক্ছামষের ইচ্ছ। শক্কিব পরমোতৎকষ লক্ষিত 
চয়। এবকপ উৎকর্ষ বৈকুঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। গ্রাণদখীগণের নিত্য 

প্রিয়্াদের সহিত লালোক্য লাভ হইলে কৃষ্ণে সাঙ্কাচিত পতিভাব উদার হয় 

উপপতি তাব হইয়া পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লাভ। 

বিজয় । অপূর্ব সিদ্ধান্ত । প্রাণ জুডাইল। এখন প্রভে| 1 নিত্য প্রিয়া 

সম্বন্ধে উপদেশ করুন । ূ 

গোস্বামী । তোমার মত অধিকারী না পালে কি এত গৃটতত গৌর 
আমার মুখে প্রকাশ করিতন? দেখ সর্বান্ঞ শ্রীজীব এবিষয়ে কতই যে হ্দয় 

"গাপন করিয়! স্ত(নে স্তানে বিচাব করিয়াছেন তাহ তাহার টাকা সকলও 

কষ সন্দ্ দি গন্ক পডলেজানাত পার। পাছে অনধিকাবীগণ এত গ্ঢ৩$ 

জানিয়। বির ত ধম্ম আশ্রয় করে, সেই ভষে শ্রীঙ্গাবাচাধ্য সর্ধদ| উৎক্ঠিঠ ছিপেন। 

এখনকার রূস বন ৭ বসাহালাদ্দ যাহা বৈষ্ণবপ্রায় লোকে দেখিতিছ, তাহাই 

শ্রজীব আশঙ্ক। কবিতেন। এঠ সাবধান »ইয়াও, অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন 

লাই তু এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ কারবে না। এখন নিত্য 

প্রিয়াদিগের কথ। বলি। 

বিজয় । নিঠার্পয়া কাভারা ? যরধি9 আমি ক শাস্্ পডিয়াছি ৩থাপি 

শ্রীগুরুর মৃণচআ্র 55 এই স্ধা পাইতে বাসন। কাগ। 

গোস্বামী । বাধা ৭ চন্ছ্াব্শী যাভাদের মাধ্য মুখা সে নিঠাপয়াগণ 

ব্রজে কষ্খের ভ্তায় সৌন্দধ্য বিপঙ্ধাদি গুণের আশ্রয়। তাহাপ| এজ্সপশতায় 

নিশ্ললিখিত শ্লোকে ভাদ্বই হভয়াছেন। 

আনন্দ চন্মষরস প্রতি গাবিতাভি স্কাভি স এব নিজবাপ ওয়। কলা: 

গোলোক এব নিবস হা খলাম্স নো গোাবন্দণা পিপুক্ষণ তম" ভজাশি ॥ 

সচ্চিদাননাপূপ পবমতনদের 'আনন্াশ খন াচধংশকে গো তত করেন 

তখন তাহাতে পৃণব্হতও হলশাপিশী প্রাতহা দারা ভাধি৩ ভা আবাধা প্রহ ও 

যে সকল ললন। উাদত। খন তাহাদেব সি5 এব* লিজপ্ধপ অর্থাৎ 1১তপ্নপ 

ছাএ! সিদ্ধ হয় থে চতুঃবষ্টি কলা সে সকপের সহি আখলায্৩৩ ঠতযাও 

নিত্য গ্রোলোকধামে বান ধরেন, সে গোখিনকে আমি ভজন বখবি। এ 

বেদসার ব্রক্গবাক্যে নিত্যপ্রিয়াদ্গের উল্লেথমাত আছে। তীাহার। 0 ত্য 

অর্থাৎ দেশ কালার 1৯স্প্ি প্রকাশ ইঠাসত্য । ৯$£মষ্টি কলাঠ তাহা ধর 

নিত্যলীল। । ক্লাতিং স্বাশঙপাতিত শাঞিহ আহ টীকা অস্ত বোদকপ 

8৫ 



৩৫৪ জৈব ধর্্া। 

পুথক্ অথ হইলেও আমি যে শ্রীন্বপ গোস্বামী সম্মত অর্থ বলিলাম তাগাই নিতান্ত 
গু এবং প্রারূপ সনাতন 9 জীবের সদয় সম্পুটগত ধন বলিয়! জানিবে। 

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগপণের নামগ্ডলি পৃথক পৃথক শুনিবার জন্ত কপের 

স্পৃহ| জন্মিতেছে । . 

গোল্বামী | স্কন্দপুরাণে প্রহলাদ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা, চন্দ্রাবলী, 

বিশাখা, ললিত!) শ্টামা, পদ্মা, শৈবা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, 

ধনিষ্ঠ।, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর অন্ত নাম সৌমাভা। 

রাধিকার নামার গান্ধর্বা। থপ্নাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গল|, বিমল, লীলা, কষ, 

শারী, বিশারদ, তারাবলী/ চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুষ্কমাদি বরজাঙ্গনাগণও লোক 

প্রসিদ্ধ । 

বিজয়। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ ? 

গোস্বানী। এই সকল গোপীগণ যুণেশ্বরী | যুখও শত শত বরাঙগন! 

সকল যুথে যুথে লক্ষ সংখা! । রাধা হইতে আরম করিষা কুষ্ুমা পর্যন্ত সকল্টে 

বুখাধিপ বলিয়া গ্রাকীন্টিত। বিশাখ, ললিতা, পল্সা ও শৈবা। ইহাদিগকে 

প্রোহাভাবে কীর্তন করা হইয়াছে । যুখেশ্বরীগণেব মধ্যে রাপা গ্রভৃতি অষ্ট গোগী 

সৌভাগাণতিশয় প্রযুক্ প্রধান! বলিয়। কথিত হইয়াছেন 1 
বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, শৈবা। উচারাও প্রধান! গোপী এবং 

রুষ্ণের লীলপুষ্টি করণে বিশেষ পটু । তাহাদিগকে স্পষ্টৰপে যুথেশ্বরী কেন 
বল! হয় নাই ? 

গোস্বামী । তাহার যেব্প গুণবতী তাহাতে তাহাদিগকে বুগাধিপত্যে 
গ্রহণ কর! যোগ্যই বটে। কিন্তু শ্রীমতী রাধার পরমাননময় ভাবে ললিতা ও 

বিশাখ। এত মুগ্ধ যে তাহারা আপনাদিগকে শ্বতন্্ যুখেশ্বরী বলিতে ইচ্ছা করেন 

না। তন্মধ্যে কেহ কে শ্রীমতীর অনুগত সথী এবং কেহ কেহ চন্ত্রাবলীর 
অনুগত এবপ শাস্ত্রে কীর্ঠিত আছে। 

বিজয়। আমরা শুনিয়াছি যে ললিতারগণ আছে, সে কিরূপ? 

গোস্বামী । শ্রীমতী সর্ব যুথেশ্বরীর প্রধান । তাহার যুখগতগণ কেহ 

কেহ ভাব বিশেষের আদরে ক্রমে লপিতারগণ বলিয়! পরিচিত এবং কেছ কেছ 

বিশাখাদিব গণ | ললিতা বিশাখা প্রভৃতি অই সথী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক 

প্থক্ গণনায়িকা বলিয়া পরিগণিত । বহু ভাগাক্রমে আীমতী ললিতায় গণে 

প্রবেশ হয়। 



দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় । ৩৫৫ 

বি্য়। প্রভো ! কোন কোন শাস্্ে সকল গোপীরিগের নাম পাওয়া যায় ? 

গোন্বামী। পদ্মপুরাণে, স্বন্দপুরাণে, ভবিষ্যোত্তরে ধ সকল নাম পাইবে। 
মাত্বত তন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে। 

বিজয় | শ্রীমন্তাগবত জগতের সকল শান্জরশিরোমণি। তাহাতে যদি এ 

মফল নাম থাকিভ তা। হইলে বড়ই আনন্দ হইত । 

গোদ্বামী । শ্রীগন্ভাগবত গ্রন্থ তত্বশান্ত্র হইযাও রসসমূদ্র | দিক লোকের 

বিচারে রসতব সকলষ্ট তাভাতে আছে। শ্রীরাধা নাম এবং সকল গোপীগণের 

ভাব পন্সিচয় ভাগবতে গুটচকপে আছে? তুমি এখন যদি দশমন্বন্ধ পদ্যগুল 

ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাাতে পাইবে | অনধিকারী লোককে দূরে 
ব্রাখিবার জন্য গুটকপে এ সমস্ত কথা শুকর্দেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয় ! 

একটী নামের মালিক! ও গুটিকতক কথা সাঙ্গাইয়া যাহার তাঙ্ার কাছে দিলে 

কি ফল হয়? পাঠক যত উন্নত ভয়, হতই গুঢ কথ! বুঝিতে পারে। সুতরাং 

যে বিষয় স্বজনের নিকট প্রকাহ) নয, তাহা গুঁরূপে বলাই পাশ্ডিত্য। যে 

বাহার অধিকারী মে আপন অধিকারের কথ! বুঝিয়! লয়। বন্ততহ্ শ্রীগুক 
পরম্পরা বাতী৩ জানা যায় না। জানিলেও কার্দা হয় না। তুমি ভঙ্ঘল 

নীলমণি ভালবূপে বুঝিয়। শ্রমদ্ভাগবতেই সমস্থ রল পাইবে। 

এই সব কথা »ইতে হইতে অনেক কালাভীত হওয়ায় মে দিনের উঠগোঠী 

ভঙ্গ হইপ। বিজয় চিজ্জগতের নায়ক নাঁয়িক! তত্বের রস ধ্যান করিতে করিতে 

হরচণ্ডী সাহীরদিকে যাতা করিলেন। এক একবার স্টাঠার মনে বিদুমৃক 

পীঠমদ্দাদদ ভাব আসিষা নানা সুখ সঞ্চাব করিতে লাগিল। আবার বংশীবপ 

স্বয়ং দুতীব কথ! বিচার করিয়া অনর্গল অণপাত করিত লাগিলেন । ব্রজের 

পরম ভাব হয়ে উদ্দিত হইয়া বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল। বিগত 

রাত্রে স্ন্দরাচলের দিকে যাইতে বাঈনে ্পবনে মে লীল| দেখিয়াছিলেন তাহাই 

জাজ্জল্যমান হইয়। তাহার চিনে উদিত $ইল। 
নাকে শর 

ব্রয়ন্ত্ি“শত অধ্যায় । 

মধুর রসবিচার | 
অস্ত বিজয়কুমার ও রজনাথ ইন্্ছায় সরোবরে স্নান করত বাসায় আসিয়! 

প্রসাদ পাইলেন । ভোঙ্গনান্তে রঙ্গনাথ শ্রহরিরাস ঠাকুরের সমাধি দেখিতে, 



৩৫৬ জৈধ ধরা । 

গেলেন। বিজয়কৃমার শ্রীরাপাকাস্ত মঠে আপিয়। শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। 

সময় বৃঝয়। বিজয় শ্রীরাধিকার কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বলিলেন 

পরতো! আ্রীরষভাহ্থ নন্দিনী আমাদের প্রাণ সর্বস্ব । কেন বলিতে পারিন! 

রাপ্রিকাব না শুনিলে আমার হৃদয় গলিত ভয়। যদিও শ্রীকঞ্ষই আমাদের 

একমার গতি তথাপি শ্রীবাপার সঠিত যে লীলাবিলাস তাহাই মাত্র আস্বাদন 

করিতে ভালবাধি। যাহাতে শ্রীরাধিকার কথ নাই একপ কৃষ্জ কথা৪ আর 

ভাল লাগেনা । গ্রানভো বলিত্ডে কি আমি আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বলিয়া 

পরিচিত হইতে চাঠি না । শ্রীরাধিকার পালাদাপী বলিয়া আমার পরিচয় 

দিতে ভাল লাগে । আবার আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে বঠিশ্ুখ পোকের 

নিকট ব্রজকণ! 'প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছ। ভয় না । রসিক লোকে যেখানে রাধা 

কৃষ্ছের মাহাত্মা বর্ন করেন, সে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা! করে। 

গোস্বামী । তুমি ধন্ত! আপনাকে ঘঠদিন সম্পূর্ণদপে ব্রজাঙ্গন! বলিয়! 

না শিশ্বীস তয়, ততপিন রাপারুষ্জের বিলাম কথায অপ্রিকার জান্স না। পুরুষের 

কথ! দূরে থাকুক, কোন দেবীর ও রাধারৃষ্ঠ কথায় অধিকার নাই। বিজয়! 

যে সকল ভবিবল্লভার্দিগের কথা তোমাকে বলিয়াছি তন্মধ্যে রাধা ও চক্্রাবলা 

সকলের মুখ্যা । আাভাদের উচয়েরই কোটি কোটী সখ্য ললনা যুগ আছে। 
মহারাসের সময় গ্রামর্টী শঙকোটী 'আলিয়া রাসমণ্ুল শোভা করিয়াছিলেন । 

বিজয়। গ্রভো ! চন্দ্রাবলীরও কোটা কোটা ্থ থাকুক, কিন্তু শ্ীরাধার 
মাহাত্ম্য শুনাইয়। আমার দূষিত কর্কে শোধিত ও রসপুরিত করুন্। আমি 

আপনার শরণাগত | 

গোস্বামী । আহা বিজয় ! বাঁধ! চন্ত্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধ! মহাভাব 

হ্বরূপ! সুতরাং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। 

'দেখ তাপনীশ্রতিতে তাহাকে গান্ধর্ব। বলিয়! উক্তি কৰিয়াছেন। খক পরিশিষ্ট 
রাধার সাহত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ন করেন। শ্ুতরাং পদ্মপুরাণে 
নারদের উক্তি এই রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় তাহার কুণ্ডও তদ্রপ । সকল 

গোপী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। হবেই না কেন? রাধা তত্বটী 
কেমন ? হলাদিনীনাম! মহাশক্কি সর্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। রাধিকা সেই 
হছলাদিনী সারভাব। 

বিজয় । অপূর্বতত্ব ! রাধার স্বরূপ কি প্রকার? 
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গোস্বামী। রাধিক! আমার সুষ্ঠুকান্থন্বনপ| বুষভাম্ুনন্দিনী। ত্রাহ্কার 

হ্ববপে যোলপ্রকার শুঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কার শোভ। 

করিতেছে। 

বিজয়। সুষ্ঠুকান্ত্বরূপ কাহাকে বল! যায়? 
গোস্বামী । ম্ববপের শোভ! এন্ত, যে শৃঙ্গার ও অলম্কার তাহার কাছে 

লাগে না। স্ুকৃঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদনকমল, দর্থ নেত্র, বক্ষে কুঁচস্কয় অপুর্ব 

শোভ!| বিস্তার করে। মধাদেশ ক্ষীণ । হ্বন্ধদয় শোভিত। করে নখরত্ব বিরাজমান । 

ত্রিজগতে এপ রূপোত্সব নাই । 

বিজয় । ষোড়শ শূঙ্গার ক কি? 

গোস্বামী । ন্নান, নাশাগ্রে মণির উজ্জণতা, নীলবপন পরিধান, কটিভটে 

নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমাধ্য পুষ্পাবগ্তাস, গলে মাল।, 

হস্তে পদ্ম, মুখে তাদ্ুল, চিবুকে তম্তরি বিশু, কঙ্খলাক্ষা, চিএিত গঞ্জদশ, চরণে 

অলভ্তুক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক এহ মোপটী শৃর্গার অথাৎ দেহ শোভ।। 

বিজয়। দ্বাদশ আশরণ কি কি? 

গোস্বামী । চুড়ায় অপুর্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুগুল, নিতন্থে কাঞ্চী, গলে সুবর্ণ 

পদক, ক্োদ্ধ ছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কঠতুষা, অঙ্গুলিতে অঙ্ুরী, 

গলে তারাহার, ভূজে অঙগদ, চরণে রত্তন্থপুর, এবং পদান্থুলি গুলিতে অঙ্গুদী এইরূপ 

ঘাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙগ শোভ! করে। 

বিজয় । শ্ররাধার প্রধান প্রধান গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা! হয়। 

গোস্বামী । ্রবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ের স্থায় অসংখ্য গুণ। তন্মধ্যে পচিশটা 
গুণ প্রধান যথ!। $-- 

১। তিনি মধুর! অর্থাৎ চাঁকদর্শন| | 

২। নববয়! অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা। 

৩। চলাপাঙ্গী অথাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি)। 

৪1 উজ্জ্বলম্মিত। অর্থাৎ আনন্ময় হাস্যযুক্তা | 

৫1 চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্ত অথাৎ পাদাদিস্থিত চন্দ্র রেখাযুক্তা। 

৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন । 

৭1 সঙ্গীত বিস্তারে অভিজ্ঞ। | 

৮। রম্যবাক্ অর্থাৎ রমণীর বাকাপটু। 

৯। নম্দপর্তিত। অথাৎ পরিহাম পটু। 



৩৫৮ জৈব ধন 

১০। বিলীতভা। 
১১। করুণাপূর্ণা । 

১১। বিদগ্ধ অর্থাৎ চর! । 

১৩। গ্রাটবান্থিতা, সর্বকার্যে পটুতাযুকা | 
১৪। লব্জাশীগা। 
১৫। ুমর্ধ্যাদ! অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা | 

১৬। ধৈর্স্যশালিণী অর্থাৎ হঃখ সহিষু | 

১৭। গান্তীর্যশালিনী। 

১৮। নুবিলালা অথাৎ স্ুবিলাস প্রিয়। 

১৯। মহাভাব পরমোত্কষ তধিণী অথাৎ মহাভাবের পরমোত্কর্ষ বিষয়ে 

তুষ্ণাযুক্ত1 | 

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অথাৎ তাহাকে দেখিলে গোকুল বাসীদিগের 

সহজ প্রেম ভয়। 

২১। জগতশ্রেণীলসদ্বশাঃ অর্থাৎ ধাহার যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত । 

২২। গুর্বর্পত গুরুন্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় শ্নেহাম্পদ । 

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীন! | 

২৪। কৃষ্ণপপ্রয়াবলীমুখ্য। | 

২৫1 সম্ভতাশ্রব কেশব! অর্থাৎ কেশব সর্বদা! তাহার আজ্ঞাধীন। 

বিজয়। চারুসৌভাগ্য রেখাগু'ল বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

গোস্বামী । বরাহ সংহত ক্োতিঃ শান্তর কাশীথখ* ও মাত্শ্ত গারুড়া্দি 

পুরাণ অন্ুদারে সৌভাগ্য রেখা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । ১ বাম চরণের 

অঙ্গুষ্ঠমুলে যব বেথা । ২ তাহার তলে চক্র । ৩ মধ্যমার তলে কমল। ৪ কমগ 

তলে ধবজ। ৫ তথা পতাকা। ৬ মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধাচরণ 

পর্যন্ত উদ্ধ রেখা । ৭ কনিঠ তলে অন্কুশ। পুনরায় ১ দক্ষিণ চরণের অন্ুষ্ঠ- 

মূলে শঙ্খ । ২ পাঞ্চিতে মতম্ত। ৩ কনিষ্ঠ তলে বেদ। ৪ ম-স্তোপরি রথ। 

৫ শৈল। ৬কুগুধ। ৭গদা। ৮ শক্তিচিহ্ন। বাম করে ১ তজ্জর্নী মধ্যম'র 

সন্ধি হইতে কনিঠার তল পর্যন্ত পরনায়ু রেখ । ২ তাহার তলে কর হইতে 
আরম্ত হয়! তজ্জনী ও অস্গুষ্ঠ মধ্যদেশ গত অগ্তরেখ! | ৩ অনুষ্ঠের তলে মনিবন্ধ 
হইতে উত্তিকজ। বক্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়। তর্জনী ও অনুষ্ঠের 
মধ্যভাগ গত অস্ রেখা অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্তরূপ অর্থাৎ পচটা চক্রাকার 

চিহ্ধ। একজে ৮ হইল। ৯ অনামিক। তলে কুঞ্জর। ১৯ পরমাযু রেখা তলে 
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বাণী । ১১ মধ্যরেখ! তলে বুষ। ১২ কনিষ্ঠ! তলে অন্কুশে। ১৩ব্যজন | ১৪শ্রীবুক্ষ। 

১৫যুপ। ১৬বাণ। ১৭ তোমর। ১৮ মালা। দক্ষিণ হস্তে বাম হম্তের ভ্ঠায় 

পরমাযু রেখদিত্রয়। অন্গুলীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাচটা। ৯ তজ্জ্রশী তলে চামর। 
১* কনিষ্ঠ তলে অন্কুশ। ১১ প্রাসাদ | ১২ দুন্দুভি। ১৩ বজ। ১৪ শকটধুগ। 

১৫ কোদণ্ড। ১৬ আম । ১৭ভৃঙগগার। বান চরণে সপ্ত। দক্ষিণ চরণে অহী। 

বাম করে অষ্টাদশ | দক্ষিণ করে সপ্তদশ। একত্রে পঞ্ধাশ চিহ্ন সৌভাগ্য রেখ! । 

বিজয়। এই সমস্ত গুণ অন্তে কি সম্ভব হয় না? 

গোস্বামী । জীবে বিন্দু বিন্দুবপে এই সকল গুণ আছে । প্রারাধিকায় 
এই সমস্ত গুণ পূর্ণনূপে থাকে । দেবী প্রভৃতিতে অন্তর জীব অপেক্ষা কিছু কিছু 

অধিক পরিমাণে আছে। আ্রাধার সমস্ত গুণই অপ্রারৃত, কেনন! প্রাকৃত 

জগতে কাহাতে ও এ সকল বিশুদ্ধ ও পর্ণকূপে নাই। গৌরী প্রভৃতিতে৪ এ 

সব গুণের শুদ্ধত| ও পূর্ণতা নাই। 
বিজয়। আন! শ্রীমতী রাধিকার রূপ গুণ অবিচিন্ত্া। তাহার কপাতেই 

কেবল তাহ! অনুভব করা যায়। 

গোস্বামী । সে রূপ গুণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং কুষঃ ও যেরূপ ও 

গুণ দেখিয়! সর্বদ1 মোহিত হইয়া থাকেন, তাগার আর তুশনা কোথায়? , 
বিজয়। প্রভো ! কূপ! করিয়! শ্রীমতী রাধিকার সথীগণের বিষয় বলুন । 

গোস্বামী । শ্রীরাধার যুই সর্বোত্তম। সেই যুথে যে সকল লঙনা 

আছেন তাহার! সর্বলদগ্ণ ভূষিত। তাহাদের বিলাদ ধিন্রমে সব্বদ| মাধবক্ষে 

আকর্ষণ করে। 
বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় গ্রকাণ্? 

গোস্বামী । পঞ্চ প্রকার যথ]। সখী, নিত্যসধী, প্রাণসখী, প্রিরসখা 

এবং পরম প্রেষ্ঠসখী | 

বিজয় কাহার! সখী? 
গোস্বামী । কুহ্থমিক1, বিন্দ্যা, ধনিষ্ঠাদি সদী মধ্যে কীন্তিত ভইগা থাকেন। 

বিজ্জয়। নিত্যলথী কাহার! ? 

গোস্বামী! কন্তরী, মণিমঞীরী প্রহৃতি নিত্যলথী। 

বিজয়। প্রাণসথী কে কে? 

গোস্বামী । শশিমুখী, বাসন্তী, লাপসিক1 প্রগতি গ্রাথসখী | ইহার প্রায়ই 

বৃন্দাবনেশ্বদীর স্বন্ধপতা প্রান্ত । 



৩৩৬১০ জৈব ধন্ম। 

খিজন়। প্রিয়দখী কাহার! ? 

গোস্বামী । কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্য!, মদনালসা, কমল!, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কনদ্প 

স্ূলরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকল! প্রভৃতি প্রিরসথী | 

বিজয়। কেকে পরম প্রেঠসখী? * 

গোস্বামী । ললিত1,বিশাখা, চিত্র! চম্পকলতা, তুঙ্গ বিদ্যা, টন্দ্ুলেখ!, রঙগদেবা 

নুদেবী, এই আটজন সর্ব সখীগণের প্রধানা পরম প্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। 

উহ্থার। রাধাকুষ্ের প্রেমের পরাকাষ্। প্রযুক্ত স্থলবিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং 

কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন । 

বিজয়। যুথাদি বুঝিলাম গণ কাক্কাকে বলে? 

গোস্বামী । প্রত্যেক যুথে যে অবান্তর বিভাগ আছে তাহার নাম গণ। যথ।! 

জ্রীমতীর যুথে ললিতার অগন্গত সখী সকল ললিতার গণ বলিয়! পরিচিত। 
বিজয়। ব্রক্গাঙ্গনাদিগের পরোটাত্ব একটা মহাগণ বিশেষ | পরোটা কোন 

গলে উষ্ট বলিয়া বোধ চয়না। 

গোস্বামী । এই জড় জগতে যেস্ত্ীত্ব পুরুষত্ব ইহ প্ুটপাধিক । মায়িক 

কর্ম ফলান্থরোধে কেহুন্ত্রী কেহ পুরুষ। মায়াতে বহুতর অধন্ম ও তুচ্ছ স্পৃহ! 

থাকে, এই জন্যই খষিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ করিয়াছেন । রূসকে 

ধর্মাশ্রিত করিবার জন্য কবিগণ জড়ালঙ্কারে প'রাঢাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

চিদ্িলাপ রপসই নিতারস। দেই রসের হ্থেয় প্রতিফলন মায়ক স্ত্রী পুর'ষগত 

শৃঙ্গার রস। সুতরাং জড়ীয় শুঙ্গার রস অত্যন্ত কুন্টিত' ও বিধিপরবশ। এই 

কারণেই প্রাকৃত ক্ষুত্র নায়িক| সগ্ন্ধে পরোঢ়। পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিস্তু যে- 

থানে সচ্চিদানন্দ খিগ্রহ কৃঞ্ণই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক সেখানে রসপুষ্টির জন্য 

ধে পরো! মিলন তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এতত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক 

বিবাহ বিধির স্থান নাই। সেই গোলোক বিহারী যখন শ্বী্ন পরম পারকীয় 

রূনকে গ্রপঞ্চ মধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুল ললন।- 

দিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোটা নিনা। স্থান পায় ন।। * 

বিজয় । গোকুল লালন! প্রেমের উৎক্ চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে? 

গোম্বামী। গোকুল ললনাদিগের কৃষ্ণ কেবল ননাননানত্ব স্কগ্তি। সেই 

নিষ্টাক্রমে ষে সমস্ত ভাবমুদ্র! উদয় হয় তাহা, অভক্ত তাকিকগণ দূরে থাকুক, 

ভক্তগণের পক্ষে ও দুর্গম। ননানন্দনে খশ্বর্ধ্যভাব মাধুষ্যাধিক্যক্রমে প্রায়ই 

অপফিত, কষ পরিঞাপ কগিয়। শি চতুভূজত্য গ্রকাশ করার গোপীগণ তাহা 
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সাদর করেন নাই। আবার শ্রীরাধাব সন্নিকর্ষে নস ০৪কুজন্ গু ঠইল। 

খিছুজ কৃষ্ণ প্রকাশ হইলেন । এ সমন্সই শরাধাব শিগুপারকীয় বসঠাবের খল । 

বিজয় । চপ্তাথ হইপাম। প্রভেো। এখন নায়কা শেপ ব্যাখা! ককন। 

গোস্বামী । নাধিকা তিন প্রকার অর্থত স্বকীয়, পরকীয়া ও সামাগ্ঠা | 

1৮দসের স্বকীম! পবকীযাধগেব কথা বলিমাছি / এখন সাশন্াও কথা ধলিব। 

ভডালঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইকপ স্থির করিধাডেন যে সামা! নামিকাগণ বেশ । 

ভাহারা কেপল অর্থ লোভী । গুধহীন নায়কে দ্বেষ এখ গুণবান নায়কে 

অনুরাগ কবে না। শ্ুহরাং তাহাদের শঙ্গবর কেবল শৃঙ্গারাভাস মাও, শগার 

নয়। কিন্তু মুবায় যে নৈবিদ্ধী কুন্টা তাভাকে সামাগ্তা খপিয়া তাভাব কৃ 

1খধয়ক শগ'র ণপাভাব প্রসঙ্গ ভভাল৭ কোন প্রকাবচ্াৰ যোগ্য হওয়ায় তাহাকে? 

আমর! পারকীয়! মধ্যে পরিগণিত করি । 

বিজয়। ।ন শাবযোগ্যত। কি? 

গোশ্বানী। কুদ মখন বৃঝূপা ছিল, তখন তাঠার অঞ্গর রাত হয় নাও । 

ক্কঞ্চবূপ দশন কবিয়া কুধগাঙ্গে যে প্দন দান স্পঠ। হইল ভাঙাই ভাঠার তি খু 

তাৰ এভ জগ্ঠ ভাহাকে পাবকীমা বগ। বায় । কিছু প্মহ্ষাগনণের মে কষে 

লথদান বাণ তাহা বৃন্গাষ উদয় হয নাত । শি»রাং আহাৰ পাত অঠিযাদিগের 

পতি অপেক্ষা তান জাহীয়। এই জগ্তহ সে কের উত্তবীয় আকষণপুণ্ণক রাও 

প্রাথন। কর্িগাছল। [প্রযত ভাবের মাহ5 শ্বাথ প্রাথনা থাকায় তাহা বরাত 

সাধারণী। 

[জয় | খুাকে পরকীমগা মাধ্য গাণত করাধ কুষপ্রেমে ম্বকীয়। পরকীয়। 

এই দুই প্রকার নায়িক। ভেদ দেখিঙোছ। ইহাদের মধ্যে আব কি প্রকার হেদ 

আছে তাহা! বলিতে আগ ভয়। 

গোন্বারী । চিদ্রসে স্বকীয়! পরকীয়! উতয়বিধ নায়িকাই মুক্ধী, মধ্য ও 

প্রগলত। ভেদে তিন প্রকার | 

, ব্জিয়। প্রভো। আপণাব অপাব ধপায় এখন চিদ্রত মনে হহলেই 

আমি আপনাকে ব্রজাঙলন। বলিয়া মনে করে । তখন মাযিক পু্ষশাব কোঞান 

যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আম এখন নায়কাদিগের তা ভেদ জানি€5 

নিতান্ত ব্যাকুল, কেন+! পমণী ভাব লাশ করিরাও উপধুন্ "ক্রুয়াপৰ হত 

পারি নাই। অতএব আপনাতে সেই ভাব আন্ধত করিয়া কু সেবা করিবাব 

ভস্তঠ আপনার শ্রচর্ণে জ্ঞান হহমা আসয়াযহ। খ্ণুশ মু কি শ্রকাব। 
৪১ 



৩৬২ জৈব ধর্মী | 

গোস্বামী। মুর লক্ষণ এই । তিনি ননঘৌবনা, কামিনী, রতিদানে 

বামা, সথীিগের বশাঠত, রি চেষ্টায় অতিশয় লঞ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দর 

প্ধপে মশীলা । নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাহাকে দেখেন ॥ 

প্রিয়াপ্রিয় কথ। বলেন না। মান করেন ন1। 

বিনয় । মধা| কি প্রকার? 

গোস্বামী । মধ্যার লক্ষণ এই, ভাভার মদন ও লজ্জা সমান সমান । তিনি 

নবযৌবনী। ত্তাঙার উক্ত দকল কিয়ৎ পরিমাণে প্রগল ভযুক্ষ । তাচার 

স্থরতক্রিয়ার মোক পণান্ত অন্ুভব। মানে কখন কোমলা কথন ককর্শা। 

মানবতী মধ্য কখন ধীর, কখন অধীর! এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে 

নায়িকা জাপরাধী প্রিষ্নবাক্তিকে উপচাপের নহঠিত খক্োক্তি করেন তিনি 

ধীরা মধ্যা। যে নাসিক! রোধপুর্ধবক খল্লভকে নিঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন তিনি 

অদীরা মধ্য । যেনায়িক! সাশ্র নয়নে প্রিয়ব্যঞ্জতর প্রাত বক্োক্তি করেন 

তিনি ধীরাধীরা মধ্য। | মধ্য নাঘ়িকায় মুখ ও প্রগল্ভার মিশ্রভাব থাকা 

মধ্যাতেই সর্বরসোতকর্ষ লক্ষি5 হয়। 

বিহ্গয়। প্রগল্হা কি প্রকার? 

গোত্বামী । গ্রগল্ভার লক্ষণ এই । তিনি নৎযৌবনী, মদান্ধ, রতি বিষয়ে 

অন্থাস্থ উত্ন্ক1। তিনি ভূপি ভরি ভাবোদগম করিতে জানেন । রস দ্বারা 

ব্লভকে আক্রমণ করেন। তাহার উক্তি গু টেষ্ট অতিখর্র পৌট। মান 

ক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কক্কশ। মানবতী প্রগন্গ ধীরা, অধীরা ও ধ্রীবাদীরা 

ভেদে তিন প্রকার । ধীর প্রগলভ। সম্ছোগ বিষয়ে উদাসীন, ভাব গোপদশালা 

এখং আঘরকারিণী। অধীর গ্রগলভ। পিুরকপে ক্বাস্তকে তাড়না করেন। 

ধীরাধীর! গ্রগল্ভ ধীরাধীরা নায়িকার হ্যায় গুণবিশিষ্ট । জ্যেষ্ট। কনিষ্ঠাভেদে 
মধ্য এবং প্রগলভ1 জ্োষ্ মধা। ও কনিষ্ঠ মদ্য! এবং জোষ্ট শ্রগল্ভা ও কনিষ্ঠ 

প্রগল্ভ| গ্রভেদ । নায়কের প্রণয় অন্ুসারেই জোষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ উদয় হয়। 

বিজয় । গ্রভো! সাকল্যে নায়িক। কত প্রকার। 

গোস্বামী । নায়িকা! পঞ্চদশ প্রকার । কন্যা কেবল মুগ্ধা সুতরাং এক 

গ্রাকার। মুদ্ধা, মধ্য! ও প্রগলভা ভেদে তিনি আবাঁব মধ্য ও প্রগল্ভা ধীরা,অধীর! 

ও ধীরাধীরা তেদে ছয়, এইকপে স্বকীয়! সাত প্রকার । পরকীয়া ও সেইরূপে 

সাত প্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রক্কার | 

বিজয়। নারিকাদিগের অবস্থা ভেদ কত প্রকার? 
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গৌশাদী। 'আভিপারিক1, বাক সঙ্জা, উৎকগ্টিত।, থর্তিতা, বিপ্রলন্ধা, 
ক্লভাম্বরিতা, প্রোধিত ভর্ভৃক। ও ন্বাণীন ভর্তকা এই রূপ আট প্রকাব অবস্থা । 

পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে। 
ধিজয়। আঁভসাপিকা 1ক প্রকার ? 

গোন্বামী। িনি কাস্তাক অভদার করান অথ! শ্বয়ং অভিসার করেন 

তিনি অভিসারিকা | ধিনি শুব্লপক্গে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপর্ধক গমন করেন 

[নি জ্যোত্কাভিসারিকা 1 ফোন কুষ্থপক্ষে কুষ্ণবর্ণ বসনাদি পর্রিধানপূর্বক যার! 

লেন তিশি তমোভিসাবিকা। লঙ্জায় তিনি শ্বীয় অঙ্গে পীন, নিঃশর্খ, অলঙ্ত 

স্কভাবুঠ। হইপ1! একটা ্লিগ্ধসথী সঙ্গে গমন করেন। 

বিজয় । বাপকসক্জা কি প্রকার? 

শোস্বামী। ম্বীয় অবলর প্রমে কান্ত আমিবেন এই আশা যে লায়িক। 

নিজদেহ লজ্ঞজ! ও খ্রৃঠসজ্জা করেন তন খাসকসজ্জিক। ধলিয়। উক্ত হন ম্মর- 

ক্রিয়। সঙ্ক্,কান্ডের পথ (নধীক্ষণ, মখীনং লীলা কথা, পুনঃ পুনঃ দতীকে প্রতীক্ষা! 

করাই ভাহার চেষ্টা । 

(জয় । উতৎকগি51 কি প্রকার? 

গোস্বামী । নিরপরারধী নায়ক অদতে বিলন্থ করিলে থে নায়িকা উৎসুক! ও 

বিরছোত্কগ্ঠিতা হন, উহাকে ভাবজ্ঞ ব্যাক্তগণ উতকঠিতা বলেন। হত্তাপ, কম্প, 

অনাপমনের হেতু বিতন্কণ, বিরক্তি, খাম্প মোচন এবং স্বীয় অবস্থ। বর্ণন এই দকল্ 

সাহার চেষ্টা । বালক সক্জার দশা শেছে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবঙ্জ 

বিডারে এবং সঙ্গমৃভাবে উতৎকণ হয় 

[খজয়। থাঁওতা কিক্প? 

গোস্বামী । সময় উল্লজ্ঘন করওঃ অস্ত নাগিকার ভোগচিন্ ধারণ পুরর্বক 

লায়ক রাঞ শেষ ক্রিয়া আঙছিলে নায়িকা থাওও হন। ক্রোধ, ধীর্ঘনিশ্বান ও 

ভুষ্ীভাবই তাকাগ চেষ্টা । 
, বিজয় । বিগ্রলন্ধ1! কি প্রকান্প? 

গোম্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিক়্াও দৈবাৎ না! আদিলে ব্যগাকুল। 

সাগিক! বিপ্রলন্ধ। হন ॥ নির্ধেদ, চিন্তা, দ, অর, মুর, দীঘনিশ্বাধাদি তাহাক় 

চেষ্টা । 

বিজয় কলহান্তরিতা কিজপ ? 

গোশ্বামী । বল্লভ সাথধিগের সম্মাথ পাদপতিন হইলেও গে লারিক! 



৩৬৪ জৈব ধর্ম । 

ক্রোধভরে '্টাভাকে নিরাশ করেন তিনি প্রলাপ, সক্তাপ, প্রানি, দীর্ঘনিশাগাপি 

চে লঙ্গি» কলভান্তরিতা বলিয়। উতর হল । 

বিজয়। প্রোথিত ভর্ভকা কে? 

£গাস্বাণী। কান্ত দূরদেশে গেপে নায়িকা প্রোধিত-ভঞ্ক] হন। বল্পতে? 

গুণকীপ্তন, দৈগ্ঠা, কূশতা, জাগরণ, মালিন্তা, অনবস্থান, জন়ত। এবং চিন্তা 

তাশ্ভার চেষ্টা। 

বিজয় । স্বাধীন ভ্ুপ্ুকা কে? 

গোদ্বামী। বল্লহ ফীভার জআয়ন্তাধীন ভয় সর্বদা নিকটে থাকেন 

তিনি শ্বাধীন শ%ক1। বনলীল!, জলক্রীড়! কুশ্থমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা । 

বিজয়। শ্বাদদীন ভ%্কা 'অবস্কা বড় আনন্দজনক ? 

গোত্বামী। নায়ক যদি প্পেষবশ্ত হইয়া ক্গণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ ন| 

হন, তবে স্বাধীন ভর্ভ্কাকে মাধবী বল! যায়। অষ্টনাঁয়িকার মধ্যে স্বাধীন 

ভন্তুকা, বাসকসঙ্জা, অভিসারিক1 এই তিন (প্রকার নায়িকা জষ্টচিত্ত হয়া 

অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খগ্ডিতা, বিপ্রলন্কা, উতৎ্কণ্ঠিতা, প্রোধি৩-ভর্ভকা ও 

কলঙান্তরিত। এই পাঁচ প্রকার নায়িক] ভূষণ শুন্ত! হইয়া বামগণ্ডে তস্ত প্রদান 

পূর্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তৃপ্ত হন। 

বিজয় । কুষ্ঃপ্রেম সন্তাপ 1 ইহার তাত্পর্যা কি? * 

গোম্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ স্বরূপ । জস্তাপাদি সেই 

পরমানন্দের বিচিত্রতা । জড় জগতে ষে সন্তাপ তাহা প্রাকৃত ফ্রেশদ কিন্তু 

চিজ্গণে তাহ! আনন্দ বিকার বিশেষ। আসম্বাদনে চিন্ময়রল সুখ বুঙ্ধিবে। 

কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় ন!। 

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেম তারতমা কিরূপ? ূ 

গোস্বামী । ব্রজ্জ্রনন্দনের প্রেম তারতম্য ক্রমে সেইনায়িকাগণ উত্তমা, 

মধ্যমা ও কনিষ্টাভেদে ভিবিধ। যে নারিকার কৃঝে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণের ও 

(সই নাগিকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব ইহ। বুঝিতে হইবে । 

বিজয়। উতমার লঙ্গ'ণ কি? 

গোস্বামী । উত্তম নায়িক! নায়কের ক্ণকালের স্ুুখবিপান করিবার জগ 

আঅথ্ল কন্ম পারত্যাগ করেন । নায়ক তাহাকে খেদাশ্বিত করিলে ও অন্য়ার 

উদ্গম হয় না। যাঁ্দ কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়া ও বলে তাবে 

ভাঙ্থার হদয় বিদীণ হয়। 

গ 



ভ্রয়ন্ত্রংশগ অধ্যাতর । ৩৬৫ 

1ধজয। মধ্যমার লঙ্গণ কি? 

গোন্বামী। নামকেব ক্রেশ বার্ভায় চিন্ত খি্ন ভয় এইমাত্র । 
বিজ | কনিঠ্ঠার লক্ষণ কি? 

গোম্বামী | নায়কের সহিষ্ত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা! 

করেন তিনি কনিষ্টা । 

বিজয়। নায়ক! সংখ্য। কত হইল। 

গোস্বামী । একত্র করিলে নায়িকা-সখ্যা তিনশত সৃষ্টি হয়। যথা 

প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বল। হইয়াছে তাক্জাকে অষ্টগুণ করিলে একশঠ বি'শতি 

হয়। তাহাকে শেবোক্ত তিন দিয় গুণ করিলে তিনশত যি হয়। 

বিজয়। আম নাপ্িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন নুগেশ্ববীদিগের 

পরস্পর ভেদ কি আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা কার। 

গোস্বামী । নুখেশ্বগীধিগের সদা ব্যবহার অথাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও 

তটস্ক ভেদ আছে । মৌভাগ্য তারতম্যবশওঃ তাহারা অধিকা, সমা ও শী 

এই প্রকাপ ভেদে লক্ষিত হন। প্রখর, মধ্যা ও মুদীঠেদে তাষ্চার| আবার 

তিনভাগে বি৬ক্ত । বধাহাদের গ্রগলত বাক্য তাহার প্রথর! বলিয়া খ্যাত। 

যাছাদের বাক্যে প্রথরত| অতান্ন তাহাগা মুখী এবং খাহারা তথছয়ের মধাগত, 

তাহারা মধ্যা। আত্যস্তিকী ও আপেক্ষিকী ভেদে অধিকাগণ [ম্ববিধি। যান 

সব্বথ। অসমোদ্ধ তিনিই আত্ন্তিকাধিকা । 1ঙানই রাধা, তিনিই মধ্য! । 

তাহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই । 

বিজয় । আপোক্ষকাধিক! কে কে? 

গোস্বামী । যুখেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা! করিয়া অন্ত যিনি শ্রে্ 
হন তিনিই আপেক্ষিকাধিকা বলিয়া উক্ত। 

বিজয়। আত্যান্তকী লঘু কে? 

গোস্বামী । অন্ত নাঁয়িকাগণ ষাঁচ! অপেক্ষা নান নন) তিনিই আত্যস্তিকী লঘু 

আত্যন্তিকী অধিক! অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু । আত্যন্থিকী লঘু ব্যতীত সকল 

যুথেশ্বরীই অধিক! | ন্ুুতরাং আতান্তিকী ভধিক! ঘুথেশ্বপসীর সমন্ব ও লঘুদ্বের 

সম্তাবন। নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবন1 নাই। সমালঘু একই 

প্রকার। মধ্যাগণের অধিক প্রখরাদি তেদে নয় প্রকার তেদ আছে। অতএখ 

মুখেখরীগণের দ্বারশ প্রকার ভেদ। যখ। ১ আত্যন্তকাধিকা ২ সমালঘু ৩ 



৬৬৬ জৈষ ধর্মী । 

অধিকমধ্যা ৪ সমমপ্যা ৫ লব্দুষধ্যা ৬ অধিকপ্রথর| ৭ সমপ্রথবা ৮ লঘুপ্রথরা 
৯ অধিক মূদ্বী ১০ ১১ শ্রুমুদ্ধী ১২ আত্যস্তিক লদ্থু। 

বিজয়। আমি এখন দূতীভেদ জানিতে বাসন! করি। 

গোস্বামী । কৃষ্ণসঙ্গম তৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায় শ্ববপ দুতীর 

প্রশ্নোজন। দৃভী, স্বয়ং দূতী ও আগুদুতীভেদে ছুই প্রকার । 
বিজয়। শ্বয়ং দ্ুতী কফিজপ? 

গোস্বামী । অতান্ত ওস্ুক্যবশতঃ লক্জার ক্রুটী হয়। অন্বক্লাগে মোহিত 

হুইয়া স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ রুরেন,তাহাই স্বয়ং দূতী। এই অভিযোগ 
কার্নিক, বাচিক ও চাক্ষুষডেদে তিন প্রকার। 

ধিজয়। বাটিক অভিযোগ কিরূপ ? 

গোস্বামী । ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ, তাহা শষবা ও অথব্যঙ্গ ভেদে 

ছুই প্রকার । ব্যঙ্গ আবার ক্ৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবস্তাঁ দ্রব্যকে বিষয় 

করিয়! নিজ কাধ করে। 

বিজয়। রুঞ্চ বিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ? 

গোস্বামী । কুষণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশ দ্বার! ব্যঙ্গ হুই প্রকার কাধ্য করে। 

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ? 

গোশ্বামী | গর্ব, আক্ষেপ ও যাজ্জাদিভেদে সাক্ষাৎ ব্যশরূপ অভিযোগ 

বছবিধ। 

বিজয়। আক্ষেপ বাঙ্গ কিদ্ূপ? 

গোস্বামী । আক্ষেপের দ্বারা শব্দোখবাঙ্গ একপ্রকার ও অথোখ বাঙ্গ আর 

একগ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমার্দিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হুইবে না। 

বিজয়। আচ্ছ। তাহাই বটে। যার্জ। দ্বারা বাঙ্গ কিরূপ? | 

গোন্বামী। শ্বাথ ও পরার্থতেদে যাক্র। ছুই প্রকার। ছুই প্রকার যাজ্জাতেই 

' শন্দব্ঙ্গ ও অথবাঙ্গ । এ সমন্তই শবে ভাব যোগপূর্ধক সাষ্কেতিক যাঞ্। মাত্র। 

শ্বাথ যাচ্ছ! নিজের কথা নিজে বলা । পরাথ যাক্রায় অগ্ঠের কথা অন্তে বল] । 

বিজ্য়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে ফৃঞ্চের প্রতি যে 

সাক্ষাৎ অভিযোগ বাক্য তাহাতে শবাব্যঙ্গ ও অথব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক 

নাটক নাটিকায় দেখ যায় এবং শষ চাতুরীতে কবিগণ গ্রকাশ কক্িয়াছেন। 

এখন ব্যপদ্দেশ কি তাহা আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । অলঙ্কার শাস্ত্রের অপদেশ শব্দ হইতেই ব/পদেশ শবটিকে পারি- 
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ভাষিকী সংগ্ঞ| বলিয়! জান। অপদেশ বাজ অর্থাৎ অন্ত কিছু বর্ণনের দার! 
অভীষ্ট বোধন । ভাৎপর্ধ্য এই যে কোন এক বাকাদ্ধার! স্পষ্টাথ এক হম কিন্ত বাঙ্গাথে 
কৃষ্ণের নিকট সেব! যাজ্জা! বুঝায় ইহারই নাম ব্যপদেশ। যেই ব্যপদেশ দৃীরূপে 
কাধ্য করে। 

বিয়। ব্যপদেশ এক প্রকার ছলবাকা। যাজ্কা তাচার গু অর্থ হয়। 

এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবস্তী বিষন্ন একটু খ্যাথা করুন। 
গোশ্বামী। হপি সন্মথে শুনিতঠেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে 

করিয়! অগ্রশ্থিত কোন জন্তুকে লক্ষা করিয়া যে জল ব্যবচার কর! যায় তাহাই 

পুরস্থ বিষয় গত ব্যঙ্গ । তাাও শর্ষোথ ও অরোখ ভেদে ছুই প্রকার । 

বিজয়। আপনার কৃপায় এ সব বুঝিলাম। এখন আর্ষিক অভিযোগ 

বলুন । 

গোস্বামী । অনলি স্ফোটন, ছল করিয়! সন্ত্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশভ 

গাতাবরণ, চরণদ্বার। ভূমে লিখন, কর্ণকওয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশধারণ, ভ্রবিক্ষেপ, 

সথীকে আলিঙ্গন, সথীকে তাড়ন1, অধর দংশন, হার গুম্কণ, অলঙ্কারের শব কর।, 

খাহুমূল উদঘাটন, কষ্চনাম লিখন, তরুতে লতা সংযোগ এইরপ ক্রিয়। সকল 

কষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে আব্ধিক অভিযোগ হয়। 

বিজয়। চাক্ষুষ অভিযোগ বলুন। 

গোস্বামী । নেতের চাহ, নেতকে মঞ্চ মুর্দিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেআ্জান্তের 

সষ্কো5, বকু দৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাি চাক্ষুষ অশিযোগ। 
বিজয়। স্বয়ং দৃতী বুঝিয়াছি। সন্কেত মাএ কাঁথত হইয়াছে বটে তাহ! 

অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আন্ত দুঠীর কথা আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভগ করেন না | স্লেহখতী ও 

বাগ্সিনী। সেইদ্প ব্রজনুন্দরীদিগের দূতী। * 
বিজয়। আশ্রদুতী কয় প্রকার? 

গোম্বামী। অমিতাথা, নিস্থষ্টার্ এবং পত্রহ্থারী ভেদে ধুতী তিন প্রকাঁর। 

ইন্ষিতের অভিপ্রায় জানিয়। মিলন সংযোগ কাগ্জিণীকে অমিতাথা দূতী বলেন। 

যুক্তি দ্বারা মিলনকারিণীকে নিস্থাথা দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন 

করেন, তিনি পত্রহারী। 

বিজয়। আর কেহ আপ্ত দৃতী আছেন। 



৩৬৮ দৈব ধন্ব। 

গোস্বামী ॥ শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, পিঙ্গিমী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী 

এবং সথী ইত্যাপধি ও দৃতীমধ্যে পরিগণিত ॥ চিত্রকারিণী প্রভৃতি শিল্পকারা 

চিপঙ্কারা মিলন করান । দৈধন্ঞ! দুতীরাশিফপাদি বপিয়। মিলন করান । পৌর্ণ- 

মাসীর গ্ভায় তাপসাদধি বেশধারিনী শিঙ্গিনী দুূতী লবঙ্গমঞ্জরী ভান্ুমঠা প্রভৃতি কতি-, 

পন্প সখী পরিচারিক! দূতী রাপধিকার্দির ধাত্রেরী দূগী হন 1 বনদেবী বুন্দাবনের 

অধিষ্ঠাএী দেবী । পুর্বোন্ত সখীগণ ও দুহীতন। তাহারা বাচ্যদূত্য অথাৎ 
স্পঈবাক্যে দৌত্য এবং বাঙগ দূত্য অথাৎ পৃর্ধোক্তণৎ শন ব্যঙ্গ ও অথ ব্যঙ্গ ছারা 

দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দ 'মূল, অথ মূল, প্রশংসা! আক্ষেপাদি সব্ব- 

গ্রকার অভিধোগ আছে। 

বিজয় এই সমস্ত শ্রবণ করত প্রহপদে পঙিয়! সা্রাঙ্গ ধওবৎ প্রণান করত 

বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন । 

চতুন্ত্রিংশৎ অধ্যায় । 

মধুর রসবিচার | 
অগ্ত খিয়কুমার অত শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্র তীর পথে ভ্রমণ করিতে 

করিতে কাশীমিশের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উদ্মি ও লষ্রী উত]াদি দেঁখিয়। 

তাহার মনে রস সমুদ্রের ভাব উদয় 5ইতে লাগল। তিনি মনে করিলেন আহ। 

এই সমুদ্র আমার ভাব উদয় করিতেছে । জড়বস্ত হইয়াও আমার অতি গ্রপ্ত 

চিদ্তাবকে উদঘাটন করিতেছে । প্রভু আমাকে যে রস সমুদ্রের কথা বলেন সে 

এইরূপ । আমার জড়দেহ ও লিগগদে» দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস সমুদ্রের 

তীরে নিজ মঞ্জপীম্বরূপে বসিয়! রপান্বাদন করিতেছি । নবামুদবর্ণ কুষ্চ$ আমাদের 

, একমাত্র প্রাণনাথ। তাহার পার্থাস্থত| বুষভাগ্ুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ 

জীবিেশ্বরী। রাধাকষ্জের প্রণয় বিকারই এই জমুদ্র। রসভাব সমূহ এইট 

উম্মিমাল। যখন ষে ভাব উঠিতেছে তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়! তটস্থ সখী যে. 

আমি আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই কৃষ্ণ অআুতিরাং সমুদ্র তণ্্ণ 

বিশিষ্ট। তাহাতে প্রেমতরঙ্গ রাধা! সুতরাং তাহাতে বর্ণ লাবণ্যগত গৌবিতব। 

4হদ্বুহদূম্মিগণ সখী । ক্ষ ক্ষুদ্র লঙ্কপীগণ সখীর পরিচারিক1।॥ আমি একজন 

তন্মধ্য হইতে দূর তটে নিক্ষিপ্ত। অগ্রপরিচারিক বিশেষ । এই সকল শাবিতে 

ভাখিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। ক্ষিয়খকাল পরে সন্থিং লাভ কৃঞ্চিরা ধীরে ধীরে 
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শগুরুর চরণ গিয়। সাই্রাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন। গোস্বামী পাদ 

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া খলিলেন, বিজয় ! তুমি শ্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত? বিজয় 

কহিলেন, প্রভে। ! আপনার কপাই আমার সকল মঙ্গলের মূল। আমি সথীর 

অনুগত হইবার জন্ত সধ্ীদিগের ভেদ ভাল করিয়া! জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । বিজয়! সবীদিগের মাাত্ময বর্ণন কর! জীবের সাধ্যাতীত | 

তবে আমর! শ্রীবৰপের অনুগত হইয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি । ব্রজসুন্দরী 

সন্ীগণই প্রেমলীল! বিহারের সম্যক বিস্তারকারিণী । তাহারাই রজনুব! যুগলের 

বিশ্বাস- ভাণ্ডার ্বক্ূপ। অতি ভাগ্যবান লোকে তাহাদের সম্বন্ধ লটবপে 

বিচার অবগত »ইতে স্পৃহা! করেন। এক যথান্রক্ত সখীপিগের মধ্যে পুর্বোস্ত 

মত অধিকা, সম! লঘীছেদ এবং প্রখরা, মধ্যা ও মুদ্বীত্দে আছে। সে সমস্ত 

ভেদ আমি গতকলা তোমাকে বণ্পয়াছি সে সম্বক্লে শ্ীবপের প্রমাণ বাক্য সর্বদ] 
স্মরণীয় । তাহ। এই 

প্রেম-সৌভাগাসাদ গুণাদাধিক্যাদধিক! সবী। 
সমা তত সাম্যতো জ্ঞেয়া তলবৃত্বশ্তথ! লঘুঃ ॥ 

দুলজ্ব্য বাক্য প্রখর! প্রখ্যাত। গৌরধোচিতা।। 
তদৃনত্তে ভবেন্যুদ্বী মধ্য। তৎ সাম্যমাগত। ॥ 

স্বযূথে যুথনাঁখৈব স্তাদত্রাতাপ্তিকাইপ্লিক। 

স| কাপি প্রখর! যুথে ককাপি মধ্য মুছুঃ ক্চিৎ ॥ 

বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যুখেশ্বরী । যুখমধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা! গরধানা । 
তাহার আত্যন্তিকাধিক। স্বভাব ও উক্ত প্রাথরা, মধা। ও মুদ্ুভেদে ভেদত্রয় আছে। 

আত্যস্তিকাধিক প্রখর! আত্যন্তিকাধিক মধ্য! ও আত্যন্তিকাধিক মুদ্বী শ্বভাবের 

কথ আপনি পূর্বেই কহিয্বাছেন । এখন সধীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার 

তাহ! অনুগ্রহ করিয়! বলুন। 

গোস্বামী । ূথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিক1 | য.থমধ্যে যত সথী আছেন 

তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা আপেক্ষিক সা এবং আপেক্ষিক লঘণী এরূপ 

ভেছ আছে। আবার প্রথর1, মধ্যা, মৃদ্বী ভেদে ণয়। প্রতিন তিন গুপে নয় 

প্রকার। বথা-_- 

১ আপেক্ষিকাধিকা প্রথরা। & আপেক্ষিক সা প্রথরা ৭ আপেক্ষিক 

লগ্ু গ্রথর! | 

৪৭ 
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২ আপেক্ষিকাধিক মধ্য । ৫ মাপেক্ষিক সম মপ্যা। ৮ আপেক্ষিক 

লঘু মধ্য! । 

৩ আপেক্ষিকাধিক মুদ্ধী। ৬ আপেক্ষিক সম! মুদ্বী। ৯ আপেক্ষিক 
লঘু ঘুধী। 

আত্যন্থতিকলঘু ও ছুই প্রকার--আতশ্ান্তিকলঘু ও সমালবু । নয় ও এই ঢু 

মিলিত হইয়। এগার হইল। যথেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার নায়কা এক এক 
যথে আছেন। 

বিজয়। প্রভো ! গ্রসিদ্ধ কোন্ কোন্ সখী কোন প্রকারতেদে 
গণিত হন? 

গোস্বামী । লপিডাদি সখীগণ শ্রীবাধার যথে আপেক্ষিকা ধক প্রথবা শ্রেণা 

তক্তা । তাহার যথে বিশাখাদি ঘখীগণ আপে্সিকাধিক মধ্য! মধ্যে পা" 

গুণিত। সেই যথে আপেক্ষিকাধিক মুদ্ধীশ্রেণীতে চিত্রা ৪ মধুরিকা প্রভাত সথী- 

গণ পরিগণিত। শুরাধার তুলন] অপেক্ষায় শখলপিতাপি অষ্ট্থীহ আপেঙ্গিক 

শু মধ্যে গণিত । 

বিজয় । সেই অ।পেক্ষিকণণু প্রথরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ ? 

গোন্বামী। লপ্রথরাগণ বাগ। ও দাক্ষণাভেদে দুই গ্রকাপ। 

বিজয় । বামা লঙ্গণ কি? 

গোম্বামী । মানগ্রহণে সব্বদ! উদ্যুক্তা, মানের শৈথিতা কোপনা এবং 

সভগ্জে নায়কের বণাভত হন না একপ সথী বামা। রাধিকার যুথে লণিতাদি থাম 

প্রথর! কীন্ত্রিত হন। 

বিছয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । যে নাগিক। মান নিব্বন্ধ সহিতে পারেন না নায়কের প্রতি 

 মুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এখং নায়কের মই বাক্যে বণাড়ত হন, তিনি দক্ষিণা । 

ওুঙ্গবিদ্যাঁদ সথী বাধিকার যথে দক্ষিণ প্রখর! খণিয়া নাদই্ট হইয়াছেন । 

খিজয়। আত্ান্তিক লঘূ কাহার! ? 

গোস্বামী । সব্বথা যুদ্ধ এবং সর্বাপেক্ষা নিতান্তলথু খলিয়। কুহদিকার্দি 

সথাগণকে আত্প্তিক লঘু বল! যায়। 

বিজয় । সবীদগের দৌত্য কি কপ? 

গোস্বামী । ধ্রবন্তী নায়ধ নাগ্িকাকে মপনার্থ অিনার করানই সথী- 
দিগের দৌড্য। 
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বিজয়। সথীর্দিগের কি নায়িকাত্ব আছে? 

গোস্বামী । য্থেশ্বরী নিত্যনায়িক! । আপগেক্ষিকাধিকা গ্রথর|, আপেক্ষি- 
কাঁধিক মধ্য এবং আপেক্ষিকাপিক মুখী ইভাদের নাগিকাত্ব ও সধীত্ব ই ধধ্মুই 

আছ । আপন! অপেক্ষ। লঘুদিগের সঙ্ঘন্ধে নায়িকাত্ব, আপনা অপেক্ষা অধিক 

সম্বন্ধে সথীত্ব বলিয়। ভাভাপধগকে নাবিক প্রায় বলা যায়। আপেক্ষিক সমা 

প্রথরা। মধা। ও যুদীগণ দ্বিপমা অর্থাৎ অধিক সম্বন্ধে সী এব লগ সম্বন্ধে 

নায়িকা । আপেগিকী লঘ প্রথন।, মধ্যা ও মুদ্দীগণ প্রায়ই সী । আতান্তিকী 

লঘুগণ যৃথগমী ও উপবোক্ত (হন প্রকার সথীর গণনায় পথম শ্রেণী। তাহারা 

নিত্যসথী। যথেশ্বরী সম্থনদে আপোরক্ষকী মধীগণ মকলেই পখী ও দভী ভন, 
নায়িক তন না। আগ্যপ্তিকী লঘু অথাৎ শিত্যসখীর পঙ্ষে সকলেই নায়িক! 

ভন, দুতা তন না। 

বিজয় । সথাদিগের দূতা কে? 

গোস্বামী । যথেশ্বী ানসানাধিকা। সকলেব আদরের পাত্রী বলিয়া 
শাহান মুগ্য দোঠ্য নাই | স্বাঘ মগমধ্যে ঘিনি থাঙার বিশেষ অন্ুরাগিণী সথী 

তাগাকে যথেশ্ববা ভাচাব দুত্যকাগ্যে শিদুক্ত কবেন। নিজে ও কখন সেই সখীর 

প্রণয়ক্রমে গোণ দৌতভ্য ৪ মন্পাদন করেন । দুরে গমনাণমন বাতীত যে দ্য 

ভন্ন তাঁভা গৌণ । ৩াডা কষেেব সমন্দ ও পবোক্গভেদে তই প্রকার 

বিজয় । কুষ্ণসমক্ষ দূহ্য কত প্রকার? 

গোস্বামী । সাঙ্কেতিক ও দাচকছেদে সেই দুন্য 9ই প্রকাঁব। 

খিজয়। গাক্কোতক কিকপ? 

গোস্বামী | চক্ষুপ্রান্ত, ৭ ও তক্জন্ভাদি চান দ্বাবা সখীর নিকট ক্ৃষ্ণকে 

প্রেরণ করেন তাভাই সাগ্বতিক | 

বিজয় । ধাচিক কিবাপ? 

গোস্বামী । পরস্পব সন্মথে বা পশ্চাতে বাক্য গ্রায়োগ দ্বারা দে ছুত্য করা | 

' যায় তাহা বাচিক। 

বিজয়। পরোদ্ম দৃত্য কি প্রকার? 

গৌস্বামী । সবীদ্ধারা ভরির সন্নিধানে সথীকে অর্পণ করা, বাহুল্য পুর্ব 

তাহার নিকট সথীকে পাঠান এই সকল পরোক্ষ পন্য । 

বিজয় । নাধ়িক। প্রায় দবত্য কি এ্রাকার? 
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গোন্বামী। আপেক্ষিকাধিক প্রথরা, মধ্য ও মুদ্ধী এই তিন প্রকার সথী 

স্বীর লঘু সখীর জন্ক বখন দৃ্যকাধ্য করেন, তখন তাহ্খর নায়িকা-প্রায়। দৃত্য 

কর! হয। তন্মধো সম মধ্য! সখীদ্বয়ের পরম্পর লৌহার্দ অতীব মধুব ও অভেদ 
প্রায়। প্রেমবিশেষাভিজ্ঞ পঙ্ডিতগণই তাহা বুঝিতে পারেন । 

বিজন্ন। সবীপ্রায় দৃত্য কি প্রকার? 

গোস্বামী ॥ লব্ুপ্রথরা, লঘুমধ্যা ও লঘু মৃদ্বী ইহাদের প্রায়ই দূত্য ঘটে। 

এই জন্যই তাহাদের দূহ্যকে সখীপ্রায় দৃত্য বল! যার়। 
বিজয় । তবে নিত্যসখী কিবপ? 

গোদ্বামী | নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়। সথীত্বেই যাহাদের গ্রীভি 

তাহার। নিত্যসঘী | নিত্যসথী আত্যন্তিকী, লঘু ও আপেক্ষিক লঘুভেদে 
ছুইপ্রকার। 

বিজয়। প্রাখর্ধ্যা্দি স্বভাব কি সখী বিশেষের নিত্যন্বভাব ? 

গোস্বামী । স্বভাব হইলেও দেশকাল্ বিশেষে তাহাদের বিপধ্যয় হয়। 

যথা রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ব। 

বিজয়। সখীদ্দিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্দে সর্বদা ঘটিয়। 

থাকে এপ বোধ হইল। 

গোস্বামী । বিজয়! ইহাতে একটু কথা আছে। দূত্যে নিযুক্ত হইয়! সখী 
নিজ্জনে কৃষ্ণচকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও সথী তাহাতে সম্মত 

হন না। সম্মত হইলে প্রিয় সখীব দূত্য বিশ্বাস রক্ষিত হয় না । 

বিজয়। সঘীগণের ক্রিয়। কি? 

গোস্বামী । সথাগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়। আছে যথ| ১ নায়ক নায়িকার 

পরম্পরের নিকট পরম্পন্রের গুণ বর্ন | ২ পরম্পরের আনমক্তি করান। 

৩ পরম্পরের অভিসার করান। ৪ কৃষ্ণের নিকট সী সমর্গণ 1 ৫ পরিহ্াস। 

*৬ আশ্বাসপ্রদান। ৭ নেপথ্য অর্থাৎ বেশ রচনা । ৮ মনোগত পরম্পয়ের ভাব- 

উদঘাটনে পটুতা। ৯ দোষছিদ্র গোপন। ১৭ পত্যাদিকে বঞ্চনা করান 

শিক্ষা প্রধান | ১১ উচিতকালে নায়ক নলারিকাকে মিলন ১২ চামর 

ব্জনাদির সেবন । ১৩ নায়ক প্রতি স্থলবিশেষে তিরফার ; নারিকার 
প্রতি স্তলবিশেষে তিরস্কার । ১৪ সংবাদ প্রেরণ । ১৫ নায়িকার প্রাণরক্ষা । 
১৬ সব্ববিষয়ে প্রবত্ত। এই নকল বিষযে প্রত্যেক কাধ্যের উদাহরণ আছে, 
তাহ! কি বলিখ? 
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বিজয়। প্রতো ! সঙ্কেত পাইলাম এখন উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে, উদাহরণ 
দেখিয়। লইব। অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। প্রভো, আমি এখন পরম্পর 

সখী দিগের এবং কৃ্ে ঘে প্রেমননষ্ঠ। তাহা জানিতে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । ম্বপক্ষ সথীগণ কৃষেঃ এবং নিজ যুখেশ্বরীতে অসম ও সমন্গেহ 
বহন পূর্বক দ্বট প্রকার হন। 

বিজয় । অসমন্নেহ সথীগণ কি প্রকার ? 
গোস্বামী ॥ অসমন্লেহ সখী ছুই প্রকার । কেছ কেছ রুফ্ণ অপেক্ষা নিজযুথে- 

শবরীতে অধিক শ্নেহ করেন । যিনি আমি হরিদাসী মনে করিয়| আন্ত যুথে মিলিত 

না ভইয়! কেবল আপনার য.থেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেখবতী থাকিয়াও তদপেক্ষা কে 
অধিক শ্নেহ করেন তিনি হরিতে অধিক স্সেহবতী বলিয়! পরিচিত। যিনি 

সথীর তদীয়তাভিমানিনী হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা! সথীতে অধিক শ্লেহ করেন, তিনি 

সথী স্নেহাধিক! বলিয়া পরিচিত। 

বিজয়। তাহারা কাহারা ? 

গোম্বামী। ধাহার্দিগকে পঞ্চবিধ সধীর মধ্যে কেবল সথী বলিয়া উদ্জি, 

কর! গিয়াছে তাহারাই কঙ্খন্েহাধিকা | বীহা্দিগকে প্রাণসধী ও নিতাসখী 

বলিয়া নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে, তাহারাই সঘীন্গেহাধিক| 
বিজয়। সমনেহ কাহার? 

গোস্বামী । কৃষে ও য্থেশ্বরীতে ধাহাদের সমান ন্েহ, তাহারা সম-মেহ! | 

বিজয়। সথীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহার ? 

গোস্বামী । যে সকল সখী রাধ। ও কৃঞ্ণে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন করিয়াও 

আমর! রাধিকার নিজভ্রন বঙিয়! অভিমান করেন তাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহা- 

দিগকে প্রিয়সথী ও পরম প্রেষ্ঠপথী বলা যায়। 

বিজয় । প্রনে। ! সখীদ্িগের পক্ষ গ্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে তাহ! বলুন । 

গোস্বামী । সমস্ত ব্রজনুন্দরীগণকে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ 

ভেদে চতুর্বিধ বলা যায়। স্হৎপক্ষ ও তটস্থ ইহার! প্রাসঙ্গিক । শ্বপক্ষ ও 

প্রতিপক্ষ ভেদই ধ্রসপ্রদ । 

বিজয়। ন্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষার্দির বিশেষ বর্ণনা করুন্। 

গোস্বামী । শ্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথ| বলিয়াছি। এখন 

নুহৃৎপক্ষা্ির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে | ই্টসাধক ও অনিষ্টমাধক ভেদে 

সুহৃৎপক্ষ ছুই প্রকার | যিনি বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তিনই তটন্থ। 
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বিজয় । এখন বিপক্ষ বর্ন ককন । 

গোস্বামী । ধাভার ইঈভানি ও অনিষ্ট করত বিপক্ষতাচরণ করেন ভীভাবা 

পবল্পর বিদ্দেদ বশতঃ বিপক্ষ হন। ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল, অহ্থয়া, মৎসর, অমর্য, 

গন্দ গ্রৃতি ভাব সকল বিপক্ষ সখীদিগের অভিবাক্কি হয়। 

বিজয় । গর্ব কিবপে বান্ত হয়? 

গোগ্পামী | অহঙ্কাব, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মঙ্দ ও দ্ধত্য উন্যাদি 

ভেদে গর্ব ছয়প্রকারে ব্যক্ত হয়। 

বিজয় | এস্যলে অতন্কার কিৰপ্? 

গোস্বামী । স্বপক্গের গুণ বর্ণনে পরপঙ্গের প্রতি যে আক্ষেপ তাহাই 

অহম্কার। 

বিজয় । এস্কালে অভিমান কিবপ % 

গোস্বামী । ভঙ্গি পূর্তক স্বপক্ষে প্রেমোৎকর্ধাখ্াানই অভিমান । 
বিজয়। দর্প লক্ষণ 'আন্দ। করুন । 

গোস্বামী । বিহারোত্কর্ষ হৃচক গর্ধই দর্প। 

বিজয়। উদ্ধনস্ত কিৰপ ? 

গোস্বামী । বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপহাস ত্বাহাই উদ্ধসিত। 

বিজয়। মদকি? 

গোস্বামী । যে গর্ধ সেবাদির উৎকর্ষ সাধন করে তাহাই এস্কলে মদ। 

বিজয়। ওদ্বীত্য কি? 

গোস্বাদী। স্প্টরূপে শিজের উত্রষ্টতার আখ্যান করাকে ওদ্ধতা বলা 
বার। সখীগণের শ্লিষ্ট উক্তি ও নিন্দা গর্ব্ব হয়। 

বিজয় । যুগেশ্বপীগণগ কি সাক্ষাৎ ঈর্ষা প্রকাশ করেন? 

গৌন্বামী | না, যুথেশ্বরীগণ স্বীয় হ্বীয় গাীধ্য অধ্যার্দীর উদয় নিবন্ধন 
সাক্ষাৎ ম্পইবপে বিপক্ষোদ্দেশে ঈষ। প্রকাশ করেন না। এমন কি সঘীগণ 

গ্রথরা হইলেও বিপক্ষ মুখেশ্বরীগণের সম্মথে প্রায়ই লঘু বাক্য প্রয়োগ করেন ন।।. 

খিজয। প্রভো ! ব্রজণীপায মুথেশ্বরীগণ নিত্য সিদ্ধ ভগঝচ্ছক্তি বিশবেষ। 

তাহাদের মধ্যে এপ দ্বেষ্যাপিভাবের তাৎপর্য কি। এই সব দ্রেখিয়। বহিম্মথ 

তার্কিকগণ ব্রজলীলার পরমতন্তের প্রতি হেলা করে 1 তাহারা বলে যে, যদি 

পরমতত্বে এইকপ ছ্রেষ্যাদি ভাব থাকে তবে জগতের কাধ্যের প্রতি অবজ্ঞার বা 

বৈরাগ্যের কারণ কি? প্রভে! ! আমরা শ্রীধাম নবন্ধীপে বাস করি তথায় শরীক 
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চৈতন্কের ইচ্ছার সর্বপ্রকার বহ্ম্মিখকে দৌথন্ে পাওয়া যাঁয়। কে৯ কেন 

নিতান্ত কম্মকাণ্ডী, কেভ কে বন্ধ্যা গুক্প্রির, কেহ কেহ জ্ঞানখাধা এবং 

অনেকেই নিন্দুকক। কৃষ্ণণীলায় থে কোণ পোষাঠান আছে, তাহাকে দোষ 

বপয়া এমন অপুর্ব লীলাকে মায়িক বলিয়! অবঙ্ঞ| করেন। কপ কিয় 

এতন্বী ব্যাখ্য। করুন | আমাণের চিও দৃঢ় হওক । 

গোম্বামী। বাহার নিতান্ত অরসিক, তাহাপ্রাহ খলেন মে হুবািপ্রয়্নে 

দ্বেষ্যাদিভাব প্রয়োগ করা অন্চিত। এহ, কথাটা বিশেষঞধপো বচার করিতে 

ঞালে দেখা যায় দে কন্পবন্দ সন্মোহন শ্বগ্প 'অবনাশক হীঙ্জর [প্রয়ণম্মসথ। 

শঞ্গাব বপ বাগ যুওিমানণ হম] বরাজ কাবতঠোছন | াঙনিই াবজা হীম শাবমগ 

পশপধিগেদ সথঙ্ষে পরম্পর্। সপবিবাঁর ঈষাধিকে সিপনকাণ হন ওর জগ্ঠ 

নিক্ষেপ করিয়। থাকেন । এভাববধান বিশবকালে চাহাদেব পবন্পর বপক্ষতা 

থাকে না, ন্নেঃমাএই প্রকাশ হম। 

বিজয়। প্রভেো ! আমব। শ্ুদ্রজীব এও গুঃাধময় আগাদেব হয়ে সহ্স 

উদয় হয়না । আপনি কপ! কাব্য! এহ ৩৭টা এ$টু পারা করিয়া বাললে 

আমাদের মঙ্গল হয় । 

গোস্বামী । প্রেমরদ দুগ্ধ সমুদ্র । তাহাতে বিতক্প গোমুর কেলিলে 

বৈরস্ত উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তধ খিচার কর! শাণ নয়, কেননা খন স্থক্কাত 

ফুলে ভক্কিদেবী ধাঙার হৃদয়ে চিদাহলাদণীর ফলক প্রদান করেন তিনি বিন! 

তকে সার সিগ্ধান্ত লাভ করেন। পঙ্গাগুরে যুপ্জি্বার! ব৩ই বচাধ কর! যায় অচিন্ত্য 

ভাবে সিদ্ধান্ত উদয় হয় ন বরং কুতকের ধ্লরূপ কুতক্ষেরই উদয হয়। কিন্কুতুমি 

ভাগ্যবান জীব। ভক্তিদেবীর কৃপায় সকলই জানিতে পার্িয়াছ,তথাপি সিদ্ধান্ত দু 
করিবার জন্ত আমাকে যাহা জিজ্ঞানা কারতেছ তা! আমি অবগত খলিব। তাম 

তার্কিক নও, কন্মকাগ্তী নও, জ্ঞানকা্ী নও, সংণয়ী নও, নিতান্ত ব্ধী 

ভঞ্তির উপাসক নও | ঠহোমাকে কোন সিদ্ধান্ত বণিতে আনাবু 

"আপত্তি নাই | জিজ্ঞান্থ ই প্রকাব। একপ্রকার জিঙ্ঞান্থ কেবল শু 

বুক্তিকে আশ্রয় কবিয়! জিজ্ঞাসা কবেন। অন্তপ্রকার জিজ্ঞান্থ ভক্তির সন্তাকে 
বিশ্বাস করিয়া শ্বতঃপিঘ প্রত্যয় যাহাতে সন্থষ্ট হয় সেইক্$প বিচার করেন। শু, 

যুক্তবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উর ধিরে না, কেন ন! তাহার সত্য র্ষিয়ে কখনই 

বিশ্বাস হইবে না । তাহার যুক্তি মায়াধদ্ধ, সুতরাং অচিস্থ্য ভাব বিষয়ে চপচ্ছঞ্জি 

াত। অনেক লাঠালাঠি করিযাও তাধার |কটুমাত্র আবিচন্ত) বিষয়ে লা, 
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হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস পরিত্যাগই তাহার চরম ফণ। ভক্কিপক্ষ 

বিচারকগণ এ অধিকার তেদে বহুবিধ । শৃঙ্গার রসে যাহাদের অধিকার জন্মিয়াছে 

তাহারাই এ তত্ব সবৃগুক্ষ পাইলে বুঝিতে পারেন । বিজয়! বৃন্দাবন লীলারস কি 

অপূর্ব ! ইহ1 জড় জগতের শূঙ্গার রসের সদৃশ তত্ব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিলক্ষণ | রাঁসপঞ্চাধায়ে বলিয়াছেন যে এই লীলা ধিনি আলোচনা করেন 

তাহার হাদ্দোগ সমূলে দুর হয়। বদ্ধজীবের হপ্রোগ কি? জড়ীয় কাম। বক্ত- 

মাংসাদি সপ্ত ধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ অভিমানী দেহ এবং মনবুদ্ধিঅহস্কার- 

গত বাসনাময় অতিষানরূপ লিঙ্গ শরীরকে আশ্রয় করিয়! যে কাম থাকে তাহাকে 

অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই । কেবল ব্রজলীলানুশীলনে এ 

অপকৃষ্ট কাম বিদুরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বৃদ্দাবনলীলার শৃঙ্গার রসের এক 

অপূর্ব চমতকারিতা দেখিতে পাইবে। আবার আম্মারাম লক্ষণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম 

তত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়! এই অপ্রারুত শৃঙ্গার নিত্য বিরাজমান । পুনশ্চ 
রশ্ব্ধ্যময় চিজ্জগৎ অর্থাৎ পরব্যোম বৈকুষ্ঠের রদকে অতি লঘু করিয়া নিত্য 

দেদীপামান। এ রসের মহিমা সর্বোচ্চ । ইহাতে সান্দ্রানন্দ আছে, শুফণানন্দ, 

জড়ানন্দ, সঙ্কোচিতানন্দ কিছুই নাই। ইহ! পূর্ণানন্দ শ্বরূপ। এই পুণানন্দে 
যে অনস্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহার! রসের পুর্ণত। সাধন করিবার জন্য 
অনেক স্থলে পরম্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন | সেই বিজাতীয় ভাব সমূহ কোন স্থলে 

শ্নেহাত্মক, কোনস্থলে ছ্েষাদি ভাবাত্মক। জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, 

ইহার! দেরূপ নয়। ইহারা, পরমানন্দের বিকার বৈচিত্রমাত্র । রস সমুদ্রের 

উর্মির ন্যায় উঠিয়া, সমুদ্রকে ম্ফীত করে। সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এই যে 
ভাব বিচিত্র। যেসকল ভাব সর্ধপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার করে তাহার! 

স্বপক্ষগত ভাব। ঈষৎ বৈজ্াত্য থাকিলে সুহৃৎ পক্ষগত-ভাব হয়। যেস্ুলে 

সাজাত্যের অল্পতা সেইস্থলে ভাব তটস্া। যেস্কলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, 

সেম্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার দেখ ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরস্পরের 

রুচিকর হয় না, সুতরাং লেই পরমাননদ রলগত কোনপ্রকার ঈর্যাদির উৎপভি' 
সাধন করে। 

বিজয় । পক্ষ বিপক্ষত! ভাব কেন স্থান পায়? 

গোস্বামী । পরম্পর ছই নায়িকার ভাব বখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই গক্ষ 
বিপক্ষভাবের উদয় হয়। ম্ৃতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রসবিকাররূপে ক্রিয়া 

করে তাহাও অথও শুঙ্গার রসের পরনম্বাধুধ্য সমৃদ্ধির জন্ত বলয়! জানিবে। 
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বিজয় | শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী কি তত্বে দুইটী সমান শক্তি? 

গোম্বামী। নানা। শ্ররাধাই মভাভাবময়ী, হলাধিলীসার। চন্দ্রাবলী 
তাঙারই কারব্যহ এবং অনস্ত অংশে লঘু । ৩থাপি শূঙ্গারবসে শ্রীরাধার গ্রেমরস 
পুষ্টি করিবার জন্ত চক্্রাবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অগ্গণ কবত বিপক্ষত 

উৎপন্ন করিয়াছেন । আবার দেখ ঢুই যখেশ্বরীচে ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্য ও 

চইতে পারে না । কোন অংশে যদি ভয় সে কেবল ঘ্ৃণে কাট! অঞ্চর সাদৃণ্ত 
দৈবাৎ হয়। বস্থতঃ রসের শ্বভাব বশতই শ্বভাবতই শ্বপক্ষ বিপক্ষঙগাবের উদম হখ। 

বিজয়। প্রভো 1 আর সংশয় ভইতভেপ্পারে না। আপনার মধুমাখা কথ!- 

গুলি আমার কর্ণকুহর দিয়! জায় প্রবেশ কবত সমস্ত কটুভ। ধবংশ করিতোছ | 

আমি হৃদয়ে নধুর রসের বিভানগত অংলধধন সম্পর্ণদপে পুঝিলাম । সচ্চিশানন্দ 

কৃষ্ণজই এক্মাজ নায়ক । তাহার কপ আণ ও চেষ্টা ধ্যান করিঠোছ। ধীগোদান্ত 

ধীরললিত, ধীরশাস্ত ও ধীরোদ্ধ5 স্বভাব বশিষ্ট সেই নায়কপতি ও উপপতিরূগে 

রসে নিত্যলীলাময়। তওুদ্ভাবেই তিনি অন্ুকুণ, দক্ষিণ, শঠ ও পু । চেট, বিট, 

বিদুষক, পীঠমদ্দক ও গ্রিষনম্মসণথ। দ্বারা সং] সেবিত, বদ্ধবাধন্ প্রিয় । মধুর 

রসের বিষয়দপ কঞ্চ আমার ৭য় উদিত তইণন | সশাব মধুত বসেব আশ্রয় 

ব্রজলঙনাগণের কথা 9 বুঝিশত পারলাম | ঠাঠাবাই নায়িকা । আকীয়া পরকায়। 

ভেদে নায়িকা] দুষ্ট প্রন্কান। হত পা মাবঙ্কাগণহ এই রসের প্রধান 

আশ্রয়। তাহার! সাধনপরা, দেবী ও নিশ্যটিনাশোদ তিন প্রকার । বজ- 

ললনাগণ যাথ যুথে বিজ্ঞ হয়! কসসেবা কান। কোটী কোটা সংখ্যক রজ- 
ললনা বু বহু যথেশ্ববীর অধীন । সকণ গ্নখশ্বরীর মধো এপাধা ৪ চগ্্রাবলী 

প্রধান! । সখী, নিন্যুসথী, প্রাণনখী, প্রিরসথী ও পব্মপেট সখা এই পঞ্চ 

প্রকারভেদে শ্রীরাধার ষথ নিশ্মিত হটয়াছে। ললিহাদি 'অঈগবী পরমপ্রেষ্ঠসী। 
ললিতাদি যুথেশ্বরী হইবার যোণ্য হইলেও শ্রীবাদার অঞণত মখা তহখাব লাশসায় 

পৃথক যুথ রচনা করেন ন1। তঁহাদেব অন্গশাগণ তাহাদের শণ বপিগ। পখিচিছ। 

নারিকাগণ মুগ্ধ, মধ্য। ও প্রগল্ঞা ভেদে আবাব প্রত্যেকে ধীরা, অধীর ও ধারা 

ধীরা ভেদে এবং কন্তা, স্বকীয়া, পবকীয়াভেদে সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার । 

নায়িকাদিগেব অভিসারিক। প্রতি অষ্ট অবস্থ।। আবাস উত্তমা, মধ্যম! ও 

কনিষ্ঠাভেদে গুণিত করিয়া একত্রে নায়িক! সাক্কল্যে তিনশহযষ্ট হয়) বথেশ্বপী- 

ধিগের সুহদাদি ব্যবহার ও হাহার শাৎপন্য ও জদয়ে উদি৩ হইয়াছে। তৃঠযবাণ্য 

ও সখীকাধ্য হৃদয়গম হইপ। এই সমর্ত জাগতে পাঙিয়া আন এখন ধসের 

০০ 



৩৭৮ জৈব ধর্ 

আশ্রয়তত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্রিত করিয়! বিভাবের অন্তর্গত 

আলম্বন তত্ব প্রতীত হইল। কল্য শ্রাচরণে আনিয়। উদ্দীপন সকল জানিয়া 

লইব। শ্রীকষ্ণ অপার করুণ! করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়। দিয়াছেন। 
আপনার শ্রীমুখক্ষরিত স্থধাপানেই আমি পুষ্ট হইব। 

গোস্বামী । বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন বাবা ! তোমার মত শিষ্য 

পাইয়া আমিও ক্কৃতকৃতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ শ্রীনিমানন্দ 

আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উভয়ে অনেক প্র্েমক্রন্দনের 

পর নিস্তক হইলেন। | 
বিজয়ের সৌভাগা দেখিয়! শ্রীধানচন্ত্র প্রভৃতি মহাত্মাবর্গ পরমানন্দে মগ্ন 

হইলেন । সেই সময়ে শ্রীরাধাকান্থমঠে কএকটী শুদ্ধ বৈষ্ণব আসিয়। চতীদাসের 

এই পদটী গান করিতে লাগিলেন | 
সই কেব1 শুনাইল শ্রামনাম। 

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল যোর প্রাণ । 

না জানি কতেক মধু, শ্টামনামে আছে গে!, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, অঙ্গের পরশে কিব! হয়। 

যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া! গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়। 

পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গে!, কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে দ্বিজ চত্ীদাসে, কুলবতী কুলনাঁশে, আপনার যৌবন যাঁচীয় ॥ 

থোল করতাঁলের সহিত অদ্ধপ্রহর এই গাঁন হইলে সকলেই এই প্রেমে মগ্ন 

হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্ন হইলে বিজয় শ্রীপুর গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্ 

করত এবং অন্ত বৈষ্ঞঠবগণকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক সন্তাষণ করত হরচণ্ভীসাহী 

অভিমুখে যাত্র! করিলেন । 

আলম্গন তত্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদ্দিত হইতেছে । তাঙাতেই বিজয়ের চিত্ত 

আকুষ্ট হয়! পড়িয়াছে । বিষক্প ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপর্যয় ঘটিতেছে। যাহা 
কিছু পাইলেন তাহা ভোজন করিয়া বিজয় অস্ত প্রভচরণে কিছু উন্যন্তের গ্ত€' 

আসিয়! পতিত হুইলেন। গোস্বামী তাহাকে যত়ে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে, 

বিজয় কহিলেন প্রভে!! আমি মধুর রসের উদ্দীপন গুলিকে বুঝিতে ইচ্ছ! 
করি। তখন গোস্বামী মহোদর সমত্বে বলিতে লাগিলেন । 

গোল্বামী। মধুর রসে কৃষ্ণের ও কুঙ্বল্পভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, 

মগ্ডন, সগ্থদ্ধি ও তটগ্থ বিষুয্ন সকলই উদ্দীপন বিভাব। 
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বিজয়। শুণগুলি বলিতে আন্ত হউক । 
গোন্বামী। গুগ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কারিক। 
বিজয়। এ রসে মানস গুণ কতগ্রকার ? 

গোল্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ। 
বিজয় । বাচিক গুণ কত প্রকার ? 

গোম্বামী। কর্ণের আনন্দ জনক বাকোই বাচিক গুণ সকল আছে। 
বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার? 

গোম্বামী। বয়স, বূপ, লাবণ্য, সৌন্দধ/, অভির্ূপতা, মাধুর্য, মারব ইত্যাদি 
কায়িক গুণ। 

বিজয়। এ বুসে বয়ঃসন্ধি, নবাবয়স, ব্ক্কবয়স ও পূর্ণ বয়স এই চারি 
প্রকার মধুর রসাশ্রিত বয়স। 

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি? 

গোস্বামী । বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বল! যায়। তাহারই নাম 
প্রথম কৈশোর । কৈশোর বয়স সমূদ্য়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগও্কে বাল্য বলা 
যায়। রুষ্ের এবং প্রিদ্লাগণের বয়ঃসন্ধি মাধুর্যাই উদ্দীপন । 

বিজয়। নব্য বয়স কিরূপ? এ কু 

গোম্বামী। নব যৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলত, মন্দ হান্থা, 
এবং মনের খ্বপ্প বিক্রিয়া দ্বার! লক্ষিত হয় । 

বিজয়। ব্যক্ত বয়স কিরূপ? 

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈধাব ও একজন শঙ্কর মঠের 

পর্তিত সন্যাসী দেবদর্শনাথে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষবের আপনাতে পুরুষরূপ 
দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্যাসী শুফ ব্রক্ষচিন্তায় মগ্ন । সুতরাং তন্মধ্যে 

কাহারও ব্রজগোগী অভিমান ছিল ন। পুকরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রস 

কথার আলোচন। নিষেধ থাকাম্ম গোস্বামী ও বিজয় উভয়েই নিশুব্ধ হুইয়] 

তাহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়! 

তাহারা সিদ্ধ বকুলাভিমুখে গমন করিলে বিজয় একটু ঈষৎ হান্ত করিয়া! নিজের 
কৃত প্রশ্নটা পুনরায় বলিলেন। 

গোস্বামী ॥ স্তনের স্পাই উদগম হুম, মধ্যদেশে ভ্রিবপি এবং সর্বাঙ্ধে 

উজ্জ্বলতা] প্রকাশ ভয়। এই অবস্থাকে ব্যক্ত যৌবন বলেন। 

বিজয়। পুর্ণ বয়স কিরূপ? 
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গোদ্বারী। মেবয়সে নিত বিপুল, মপযদেশ শীণ, অঙ্গ সকল উজ্জরপ 

কাস্থিবিশি্, গন্য গল এবং উরনুগল রঙ্গাবন্ সহশ ৯য় সেই ব্যসই পুর্ণ যৌবন । 

কোন ক্কোন এজনন্বগীর অপহাক্খাঙ্লেও শোতঠার পু্ি বিশেষ ক্রমে পূর্ণ যৌবন 

পেকাশ পায়। 

বিজয় | বয়সের বিষয় অবগত হইলান। এখন বাপ কি বলুন্। 

গোস্বামী । অঞ্তবিত হইলেও যেন কষিভিগ গায় পাপ্তিলাভ করে তাহাই 

শপ । অঙ্গ সকল স্রশাবকণো গস্ত হলেই কপ হয়। 

বিজয় । লাবণ্য কি? 

গোন্বামী। মুক্তার ভহর হইতে মেপ একটী ছটা বাহির হয় তদ্রুপ 
অঙ্গ মকল হইতে যে ছট| বাহর হর তাঠাকে লাবণা বলেন। 

বিজম। [দীন্দম্য কি £ 

গোম্বাদী ॥। অঙ্গ প্রতানদেব যাগাচিন সান্নবেশ এবং সন্ধিবন্ধ গুলি সুন্দররূণে 

সংযুক্ত থাবিলে সৌন্দধ্য ভয়। 
বিজয় । অশিবপতা কি ৯ 

গোস্বামী । ম্বীর আশ্ম্যগ্ডণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্ত বস্তুকে স্বীয় সান্গপ্য 

প্রাপ্ত করায় তাহার নান অভিন্নপ্য বা অভিকপতা | 

খিজয়। মাধুধা কি? 

গোস্বামী । শবীরের কৌন অনির্বচনীয় ব্ূপকে মাধুর্য বলে। 
বিজয়। মাদবকি? 

গোস্বামী । কোমল বস্তর সংস্পশ অসহিষ্ণুতা ধন্মকে মার্দীব বল! যায়। 

নাদির উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার । 

বিজয়। প্রতে!! গুণ সকল বখিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও 

আক্তরা ককন । |] 

গোম্বামী। রসভাবগর্ভ রাধ| কৃষ্ণাদি নামই নাম। 
বিজর। তাহাও বুঝিলাম। এখন চরিত কিরূপ বলুন্। ্ 

গোস্বামী । চরিত দুই প্রকার; অন্ুভাব ও লীলা | বিভাব সমাণ্ত হইলে 
অন্গভাব বর্ণিত হইবে। 

বিজয় । তবে এখন লীলাই বর্ণন কফন। 

গোস্বামী । চারুক্রীড়|, নৃন্য, বেণুবাদন, গোদোহন, পর্বত হইতে গো" 
গণকে ডাকা, এবং গমনা দিকে লীলা! বলা যায়। 
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বিজয়। চাঁকত্রীডা কিৰপ ? 

গোস্বামী । রাসলীলা, কন্দুক খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীভা। 

বিজয়। মণ্ডন কতপ্রকার। 

গোস্বামী | বসব, ভৃষ্ষণ, মালা, এব* অন্ুলেপন এই চারি প্রকার মণ্ডন। 

বিজয়। সম্বন্ধ কি? 

গোস্বামী । পগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নহিত ভেদে সন্ধি দ্রবা ছুই প্রকার। 

[বিজয়। লগ্রকি কি? 

গোম্বামী। ব্শীরব, শুঙ্গধ্বনি, প্লাত, সৌবভ, ভূষণ শব্দ, চরণ চিজ, 

বীণারন ও শিক্প বোৌশল ইঠ্যাদি লন সন্বন্ধ। 
বিজয়। বংশারব কিজপ ? 

গোন্বামী। কৃষ্ণ বক্ত, হইভে যে মুরল] নাদামুত উদশীর্ণ হয় তাহাই সকল 

উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান। 

বিজয় । এখন কপ! করিয়। সন্নিহিত সম্বপ্ধি খুন । 

গান্বামী। নিনম্মাল্যাদি, মম রপুচ্ছ, পর্মভোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রি ধাতু, 

নৈচিকী অথাৎ গাভীগণ, লণ্ডডী ( পান ) বেণু, শঙ্গী, কৃষ্ধের প্রিয় বাক্তি দর্শন, 

গোধুলি, বন্দাবন, বন্দাবনাশ্িত বস ও ব্যপ্জি শিচয়, গোবদন,যমুনায়াসম্থলাদিকে 

সন্নিহিত সন্বন্ধি বল! যায়। 

বিজয়। বুন্দাবনাশ্রিত কি কি? 

গোস্বামী । পক্ষিগণ, ভ্রমর, মুগ, কুষ্ত, লতা, তুলসা, কর্ণিকার পুণ্গ 

বিশেষ, কদম্বাদি বৃন্দাবনাশিত। 

বিজয় তটস্ক! কি? 

গোস্বামী । চন্দ্রিক! অর্থাৎ জ্যোৎ্!, মেঘ, বিছ্যুৎ বসন্ত, শরৎ, পুণচন্র, 

বায়ু ও খগাদিই তটস্থ। 

সম্যকৃপে উদ্দীপণ সমস্ত শ্রবণ করিয়! বিজয় ক্ষণকাঁল তুফীভূত হয়! 
রহিলেন। আলঘনের সহিত উদ্দীপন ভাব সমস্ত হৃদয়ে একত্রিত ভইয়া 

একটী পরং ভাবের উদয় হঈল। তখন বিজয়ের দেহে অন্ুভাব প্রকাশ হইতে 

লাগিল। বিজয় গদগদশ্বরে কভিলেন প্রভে। ! এখন আমাকে অমনুভাব সমুদয় 

ভাল করিয়! বলুন। কৃষ্ণ চরিতের এক অংশ লীলার ব্ষয় বলিয়াছেন । অন্ভাব 

জানিতে পারাল কৃষ্চরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব। 

গোস্বামী । অনুভাব অলঙ্কার, উদ্তাম্বর ও বাচিকভেদে তিম প্রকার। 



৩৮২ জৈব ধর্ম । 

বিজয়। অলগ্কার কি? 

গোস্বামী । ব্রজ্জ ললনার্দিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ব 
খলিয়! উক্ত। কান্তে সর্বথ! অভিনিবেশ বশতঃ দেই সব অদ্ভুতরূপে উদয় হয়। যা 

অঙ্গজ শ্বভাবজ 

১ ভাব ' ১১ লীল। 

২ হাব ১২ বিলাস 

৩ হেল! ১৩ বিচ্ছিত্তি 

অযত্বজ ১৪ বিভ্রম 

৪ শোভা ১৫ কিলকিঞ্চিত 

৫ কান্তি ১৬ মোট্রায়িত 

৬ দীপ্তি ১৭ কু্মিত 

৭ মাধু্য ১৮ বিব্বোক 

৮ প্রগল্ভত! ১৯ ললিত 

৯ ওঁদার্যয ২০ বিকৃত 

১০ ধৈর্য্য 

বিজয়। এস্থলে ভাব কি? 

গোন্বামী। উজ্জ্বল রসে নির্বিকার চিন্তে রতি বলিয়! ভাবের প্রাহর্তাৰ 
হয় তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিরুতির 

নাম সত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের স্ভায় যে 

আদি বিকার উদয় হয্ন তাহাই ভাব। 

বিজয় । প্রভে! ! হাব কি প্রকার? 

গোহ্বামী। গ্রীবাকে তির্ধ্যক করিয়! ভাবক্রমে ঈয়ৎ ্রকাশরূগ ক্রনেজাদি 
বিকাশ করাকে হাব বলা যায়। 

| বিজপ্ন। হেলা কি? 

গোঙ্বামী। হাব যখন ম্পষ্টরূপে শৃঙ্গারস্থচক হয় তখন তাহাকে হেলা বলে। 
বিজয় । শোভা কি? 

গোস্বামী । দ্ূপ ও সম্তোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে ঘিভূষণ তাহাই পোভা | 
বিজয়। কাস্তিকি? 

গোস্বামী । মন্মথ তর্পণ দ্বারা যে উজ্জল শোভা হক তাহাই কা নতি) | 
ধিজয়। দীপ্তিকি? 
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গোস্বামী । বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও.গুণাদি দ্বার! উদ্দীপ্ত হইয়। কাপ্তি 

অতিশয় বিস্তৃত। হইলে দীপ্তি নাম প্রাপ্ত হয়। 

বিজয়। মাধুর্য কি? 

গোম্বামী। চেষ্টা সমূহের সর্বাবস্থায় ষে চারুতা তাছাই এস্কলে মাধুধ্য। 
বিজয় । প্রগল্ভত1 কি? 

গোস্বামী । প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে প্রগল্ভত!| বলেন। কাস্তের অঙ্গে অঙ্গ 
প্রয়োগাদিই এস্থলে প্রয়োগ । 

বিজয়। ওদার্য কি? | 

গোস্বামী ॥ সর্ধাবস্থগত বিনয়কে ওঁদাধ্য বলেন। 
বিজয়। ধৈর্য কিরূপ? 

গোস্বামী । চিন্তোন্নতির স্থির ভাবই ধৈর্য । 

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ? 

গোত্বামী। রম্য বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বার! প্রিয় ব্যক্তির অন্থকরণই ীল1। 
বিজয়। বিলাস কিরূপ? 

গোস্বামী । গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয় সঙ্গম জন্ত যে 

তাতকাপিক বৈশিষ্ট্য তাহাই বিলাস। 
বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি? 

গোস্বামী । অল্প বেশ রচনাতেও যদি কাস্তির পুষ্টি করে তাহাকে বিচ্ছিত্তি 

বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে অপরাধী কান্ত আদিলে সথীদিগের প্রধত্ে 

ভূষাদি ধারণ করিয়াছি এরূপ ঈর্ষা অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বল! যায়। 

বিজয়। বিভ্রম কি? 

গোম্বামী। স্বীয় বল্লভ প্রাপ্তি সমন্বে মদনাবেশ জনিত ভ্রমবশতঃ হার 

মাল্যাদির অযথ! স্থানে ধারণ কাধ্যই বিভ্রম। 

বিজয় । কিলকিঞ্চিত কি? 

গোস্বামী ! গর্ব, অভিলাষ রোদন, হাস্ত, অসুয়া, ভয় ও ক্রোধ এই 

সকলকে ধর্যক্রমে অযথ। মিলন করার নাম কিলকিঞ্ত। 

বিজয় । মোট্রায়িত কি? 

গোস্বামী । কান্ত শ্মরণ ও তরীয় বার্ড! প্রাপ্ত সময়ে হদয়ে যে ভাব সেই 

ভাব হইতে যে অভিলাষ গ্রকটিত হয় তাহাই মোট্রান্ধিত। 

বিজয়। কুস্রমিত কি? 
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গোস্বামী । স্তন অপরাধি গ্রহণ সময়ে জদয়ে প্রীত হইলেও সন্ত্ম হষ্টতে যে 
বাহা ক্রোপ বাথার স্তায় উদয় হয় তাহাই কুটুমিত। 

বিজ্লন্প | বিব্বোক কি? 

গোস্বামী । গর্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অথাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর, 

প্রকাশ হয় তাহাই বিব্বোক। 

বিজয়। লপিত কি? 

গোশ্বামী। অঙ্গ সকলের বিশ্াস ভঙ্গি ও জরবিলাসের মনোহারিভা হইতে 

যে সৌকুমার্ধ্য প্রকাশ হয় তাহাই পালন । 

বিজয়। বিকৃত কি? 

গোন্বামী | লর্জ।, মান, ঈর্যাদি ঘার| বিবর্ষি5 বিবয় বাকোব দ্বারা না বলিয়! 

চে! প্রকাশ করা হয়, তাহাই বিরত। এই বিংশতি (প্রকার আলিক ও চিত্তঙ্গ। 

এতদদতিরিক্ক রসজ্ঞগণ যৌগ্ধা ও চকিত নামে আর দুইটা অলঙ্কার স্বীকার করেন ! 

বিজয়। মৌগ্ধা কি? 

গোশ্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়ে ও অজ্ঞাত বিষগের ন্যায় যে প্রশ্ন 

হয় তাহাই মৌদ্ধা। 

বিজয়। চকিতকি? 

গোস্বামী । ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহত ভয় প্রকাশ 

কয়ার নাম চকিত। 

বিজয়। গ্রভে!! অলঙ্কার সমস্তই গুনিলাম এখন উদ্ভাম্বর বিষয়ে শিক্ষ। 

প্রদান করুন। 

গোস্বামী । হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম উদ্তান্বর। 
মধুর রসে নীবি, উত্তরীয় বদন ও ধশ্ষিল্লের ভ্রংশন, গাএমোটন, জন্তা, প্রাণের 
লতা এবং নিশ্বাস ইত্যাদি উদ্ভান্বর | 

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়। নাম করণ করিলেন সে সমু- 

দায়ই মোট্রায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্বের লাঘব হইত । 

গোস্বামী । তথাপি এই সকলদ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোধণ হয়। 

এই জন্তই ইহাঁদিগকে পুথকৃক্ণপে সংগৃহীত কর! হইয়াছে। 

বিজন্ন। প্রতো। এখন বাচিক অনু ভীব খ্যাখ্য। করিতে আজ্ঞ। করুন। 
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গোস্বামী । আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অস্থলাপ, 'অপলাপ, সন্দেশ, 

অতিদ্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নিদ্দেশ ও ব্াযপরেশ ভেদে বাচিক অগ্ুভাব ছাদশ 

প্রকার। 

বিজয়। আলাপ কি? 

গোস্বামী । চাটুপ্রিয়বাকোর উক্জির নাম আলাপ । 

বিজয়। বিলাপ কি? 

গোম্বামী। দ্রঃখ জনি বাক প্রয়োগের নাম বিলাপ। 

বিজয়। সংলাপ কি? পু 

গোশ্বামী । উক্তি ও প্রত্যুন্কি বিশিষ্ট বাকাযালাপাক সংলাপ বলেন। 
বিজয় । প্রলাপকি ? 

গোন্বামী। বৃথা আলাপকে প্রলাপ বল! ঘায়। 

বিজয়। অন্ুপাপ কি? 

গোস্বামী । মুহুমুহু এক কথা আলাপের নাম অনুলাপ। 
বিজয় । আপলাপকি? 

গোম্বামী। পূর্বোক্ত বাকোর অন্য প্রকার অথ যোজনার নাম 'মপলাপ। 

বিজয় । সন্দেশিকি? 

গোস্বামী । প্রোধিত কাস্তার নিকট ন্বীয় বার্ঠা প্রেরণই সন্দেশ। 

বিজয় । অতিদেশ কি? 

গোস্বামী । তাহার উক্তিই আমার উক্তি এইরূপ যেবাকা তাহাই 
অতিদেশ? 

বিজয় । অপদেশকফি? 

গোস্বামী । অগ্ঠ বাক্যের দ্বার! যে কথ! শৃচিত হয় তাহাই অপদেশ। 
বিজয় । উপদেশ কি? 

গোস্বামী । শিক্ষার জন্য যে বচন বল! যায় তাহাই উপদ্েশ। 

বিজয় । নির্দেশ কি? 

গোম্বামী । আমি সেই ব্যক্তি বটে এপ কথাই নির্দেশ। 

বিজয়। ব্যপদেশ কি? 

গোস্বামী । ছল করিয়! আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম ব্যপদেশ। এই 

সমন্ত অনুভাব মকল বসেই আছে। কিগ্ড আঁধক মাধুধ্যপোষ্ক বলিয়া চন 

রসে ও কীত্তিত হইল। 

এ 
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শিছয়| পরে! 1 রস বিষয়ে অনু াব বলিয়া! একটী পৃথক ব্যাপার করিবার 
তাংপধা কি? | 

গোষ্ামী। আপশ্বন উর্দীপনের সংযোগে হাদয়ে যে ভাব হয় তাহাই অঙ্গে 

প্রকটিত হইলে অগ্ুভাব নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক্ কারয়া৷ না দেখাইলে তহ্থের 
গরিষ্কতি ভয় ন।। 

বিজয়। মধুর রসে সাত্বিক ভাব ব্যাখ্যা করুন । 

গোম্বামী । শ্যন্থ শ্বেদাদি অষ্ট সার্বিক ভাব যাঁচ! পূর্বে সাধারণ রসতন্ব 

বিচারে বলিয়াছি তাহাই এ রসের'সাহিক ভাব। এই রসে সেই সকল ভাবের 

উদ্বাহরণ পুথক্ পুথক্ প্রকার । 

বিজয়। সেকিরূপ? 

গোম্বামী। ব্রক্গপীলায় দেখিবে। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ, অমর্ষ হইতে 

স্তস্ত ভাবের উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে স্বেদ অথাৎ ঘর্ম হয়। আশ্চর্য, 

হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়। খিষাদ, খিম্ময়। অনমর্য, ভয তইতে শ্বরতঙ হয়। 

ভয়, হর্ধ, অমর্ধ হইতে বেপথুব| কম্পহয়। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈরর্ণ্য 

হয়। ইহ রোষ, বিষাদ হইতে অগ্রহয়। স্ুথ, দুঃখ হইতে প্রলয় হয়। 

বিজয় । সাত্বিক বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি? 
গোস্বামী । ঠা! আছে । আমি সাধারণ রসবিচারে সীঁত্বিক ভাব সকলকে 

ধূমায়িত, অলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বালয়! বিচার করিয়াছি । এরসে উদ্দীপ্ত ও 

স্দ্দীপ্ত দীপ সাত্বিক ভাবের এক প্রকার ভেদ আছে। 

বিজয়। গ্রভো ! আমার প্রতি আপনার কপ অপার । এখন বাভিচণরী- 

ভাব এ রসে যেরূপ স্থিত তাহ! বলিয়া! পরম সণ প্রদান ককন। 

গোম্বামী | নির্বেধ্ধাদি যে ত্রযন্তিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব যাহ! 

পুর্বে ভোমাকে বলিয়াছি তাহ! সকলই এই রসে আছে । উগ্র ও আলম্ত এ 

রসে নাই। মধুর রসের সঞ্চারি ভাবে কয়টী আশ্চর্য কথ! আছে। 

বিজয়। তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চধ্য কথা কি? 

গোশ্বামী। সখ্যাদি রসে সথা ও গুরুজনের যে কষ্ণপ্রেমষ ভাহাও এই মধুর 
রদের সঞ্চারিত ভাব গ্রাপ্ত হয় । অথাৎ পেই সেই রসে যে স্থায়ী ভাব তাহাই এ 

বসে সঞ্চাপী বা ব্যভিচারী ভাবে কাধ্য করে। 

বিজয়। অঃ আশ্চধ্য কথা কি? 
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গোশ্বা্গী। ব্যভিচারী ভাব সফল রসের সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে জ্ঞান কয়া যায় 
| চ্যতরাং তন্মধাগত মরণার্দি ও রসের অঙ্গ নয়। ভাঙার যুক্কি বারা এই 

রসে গুণ মধ্যে পরিগণিত | রসই গুষী এবং হাহারই গুণ, এই এক সিদ্ধান্ত । 
বজয়। সঞ্চারী ভাব সকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে? 

গোম্বাধী। আর্ি, বিপ্রির, ঈর্ষ!, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ হইতে নির্বেদ 

জন্মে। 

বিজয়। দৈত্য কাচা ভইতে জন্মে? 

গোশ্বামী। ছুঃখ, জাম ও অপরাধ হইতে টৈহা জশবে। 

বিজয়। গ্রানি কিহইতেজন্মে? 

গোস্বামী । শ্রম, আধি, রতি ভইতে মানি জন্মে। 

বিজয় । শ্রম কিহইতেজন্মে? 

গোশ্বামী। পথভ্রমণ, নুন, রি হইতে শ্রম উৎপত্তি হয়। 

বিজয়। মদকিভইতেজন্মে? 

গোস্বামী । মধুপান হইতেই বিবেকহরোল্লাসন্গপ হদ জন্মে। 

বিজয় | গর্ব কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী | সৌভাগা, রূপ, গুণ, সর্কোত্তমা শ্রয়, ইষ্ট লাভ হইতে গর্ব জন্মে | 

বিজয় | শঙ্ক! কি হইতে জন্মে? পু 

গোস্বামী । চৌর্ধা, অপরাধ, অন্টের ক্র রতা, বিছাৎ। ভয়ানক জন্থ ও ভয়- 

জনক শব্দ হইতে শঙ্কা হয়। 

বিজয়। আবেগ কিহুইতে জন্মে? 

গোস্বামী । [প্রয় দর্শন, প্রিয় শ্রবণ, অপ্রিয় দর্শন, অপ্রিয় বণ হইতে 

আবেগ অর্থাৎ চিন্তের বিভ্রমজনিত ইতি কর্তব্য বিমুচভ| জন্মে। 

বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে? 

গোম্বামী। পৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে উন্মাদ জন্মে । 

বিজয়। অপন্মার কিরূপ ? 

গোম্বামী। ছুঃখজনিত ধাহুবৈষম্য হইতে উতৎপক্ন চিত্তবিপ্রাবই অপন্মার। 

বিজয় । ব্যাধি কিজপে জন্মে? 

গোম্বামী। জরাদি প্রতিনপ বিকারই ব্যাধি। চিন্তা উচ্ছেগাঁদি হকঈতে 

তাই! জন্মে। 

খিদর। মোহ কি? 2 



৩৮৮ জৈব ধর্ম । 

গোম্বামী। হৃম্ম.ঢতাঁট মোহ । তাঁা হর, বিশ্লেষ, বিযাদ হইতে জন্ে। 
বিজম্ন। মুতি কিরূপ? 

গোস্বামী । এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই । মুত্ুর উদ্যম মাত্রই ঘটিয়। থাকে । 
বিজয়। আলম্ত কিরূপ? 

গোম্বামী। এ রসে আলস্ত সাক্ষাৎ নাই । শক্তি থাকিতেও যে অশক্কি 

ছল করার নাম আলম্ত। তাহ! কৃষ্ণ সেবাদিতে নাই। তাহা! গৌণরূপে 
প্রতিপক্ষে আছে। 

বিজয় | জাড়া কি হইতে হয়? 

গোস্বাণী। ইষ্ট শ্রবণ, উষ্ট দর্শন, অনিষ্ট দর্শন ও বিয়হ হইতে জাভা হয়। 
বিজয়। ক্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে ভয়? 

গোস্বামী । নবীন সঙ্গম, অকার্ধ্য, স্তব, অবজ্ঞা হইতে ত্রীড়! হয়। 

বিজয্ন। অবহিথ! কি হতে জন্মে? 

গোম্বামী। অবহিথ। বা আকার গোপন করা, কাপটা, লঙ্জ।, দাক্ষিণ্য, 

ভয় ও গৌরব হইতে হয়। 
বিজয়। শ্মৃতি কি হইতে হয়? 

গোম্বামী ৷ পূর্বান্ুভৃত অথ প্রতীতিরপ স্ততি সদৃশ দর্শন ও দৃুঢ়াভ্যাস 
হইতে-হয়। 

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয় ? 

গোম্বামী । বিমর্শ ও সংশয় হইতে বিতর্ক জন্মে। 

বিজয়। চিত্ত কি ? 

গোশ্বামী। হইাষ্টব অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশ! হইতে চিস্ত। হয়। 
বিজয়। মতিকি? 

গোশ্বামী। বিচারোদিত অর্থ নিদ্ধীরণই মতি। 

'বিজয়। ধুতিকি? 

গোস্বামী | মনের স্থৈধ্যই ধৃতি। তাহা ছুঃখাভাব ও উত্তম লাভ হইতে জন্মে। 

বিজয়। হর্যকি? 

গোম্বামী । অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে ষে প্রসন্ন হয় তাহাই হর্ষ । 
বিজয়। ওৎসুকা কি? 

গোস্বামী । ইষ্ট দর্শনের স্পৃহা ও ইঠ্টাপ্তি ্পৃহ। হইতে উৎসুক হয়। . 
বিজর়। উগ্রকি? 
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গোস্বামী । চণুতার নাম ওগ্র। তাহ! তোমাকে বলিয়াছি এ রসে নাই। 

বিজয় । অমর্য কি? 

গোশ্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষুণতাই অমর্ধ। 

বিজয়। অস্থয়। কি? 

গোস্বামী । পরের সৌতাগ্যে বিদ্বেষ । তাহা সৌভাগ্য ও গুণ হইতে হয়। 

বিজয়। চাপল কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । চিত্ত লাঘবকে চাপল বলেন। তাহ! রাগ ও ছেষ হইতে হয়। 

বিজয় । নিদ্রা কিসে হয়? 

গোস্বামী । ক্রম হইতেই নিদ্রা । 

বিজয়। সুপ্তিকি? 

গোন্বামী ॥ শ্বপ্নই সুপ্তি । 

বিজয় । বোধ কি? 

গোস্বামী । নিদ্রা নিবৃত্তিইট বোধ। 

বাঝ! বিজয় এই সকল ব্যতিচারী ভাব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি 

চারিটী দশ! আছে। ভাব সম্ভবই উৎপত্তি । ছুই ভাবের একত্রীকরণই ভাব- 

সন্ধি। একই প্রকার ছুই স্বরূপের সন্ধির নাম ম্বব্বপসন্ধি। পৃথক্ পৃথকৃ 

্বরূপের পন্ধির নাম ভিন্ন সন্ষি। বহুভাব মিশ্রিত হইলে ভাবশাবল্য হয়। 

ভাবের লয় হইলে ভাব শাস্তি হয়। 

বিজয়, এখন মধুর রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী 
ভাব শ্রবণ করিয়। রসের সামগ্রী সমস্তই :অবগত হইলেন। চিত্ত প্রেমে মগ্ন 

হইয়াছে । প্রেম অন্ুট। তাহা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবের চরণে কীদিয়। 

কাদিয়া বলিতে লাগিলেন। প্রভো ! আমার চিত্তে প্রেম এখন কি অন্দুট 

রহিয়াছে? ক্ুপ! করিয়! বলুন । গোস্বামী কহিলেন, আগামী কল্য তুমি প্রেম, 
তত্ব জানিতে পারিবে । প্রেম সামগ্রী জানিতে পারিয়াছ বটে কিন্তু প্রেম 

এখনশ তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় হন নাই। স্থাক্সীভাবই প্রেম। তাহ! তুমি 

সাধারণতঃ, পূর্বে শুনিয়াছ । এখন উজ্জল রসে বিশেষ করিয়া গুনিলে তোমার 

সর্বসিদ্ধি ছইবে। এই বলিয়! গোম্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয় 

সাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। নিজ বাগান গমন করিলেন। 

ভিডি সতত 
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মধুর রস বিচার । 

অয উপযুক্ত সময়ে বিজয় আমির! শ্রীগোপাল গুরু গোশ্বাসীকে সাঙ্গ 

দণডবৎ প্রণাম করিলেন অন্ধ বিজয়কে স্থায়ীভাব বুঝিবার জন্ত নিতান্ত উৎসুক 

দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন। 

গোশ্বামী। মধুর রছিই মধুর রসের স্থায়ীভাব। 

বিক্লয়। রতি আবির্ভাবের হেতু কি? 

গোস্বামী । অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান) তীয় বিশেষ, উপমা ও 

স্বভাব হইতে রতি উদয় হয়। হতৃগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়! শ্বতাব হইতে 
যে রতি উদয় হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রতি। 

বিজয়। অভিযোগ কি? 

গোম্বামী। ভাৰ ব্যক্তিই অভিযোগ তাহ! শ্বকর্তৃক ও পরকর্তৃক রূপে দ্বিবিধ। 

বিজয়। বিষয় কি? 

গোম্বামী। শব, ম্প্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা বিষয় । 
বিজয্স। সম্বন্ধ কি? 

গোম্বামী। কুল, দ্ূপ, গুণ ও লীলা এই চারিট সামগ্রীর গৌরবকে সম্বন্ধ 
বলেন। 

বিজয়। অভিমান কি? 

গোস্বামী । অনেক রম্য বস্ত থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তর প্রতি আমি 
এইটিই চাই এইবপ নির্ণয়কে অভিমান বলেন। 

বিজয়। তীয় বিশেষ কি? শ 

"* গোস্বামী । পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই তীয় বিশেষ। এন্থলে 

বৃন্দাবনা শ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বল! যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌড়ি ভাবান্ুবিদ্ধ 

ব্ক্তিগণই প্রিয়জন । 
বিজয়। উপমা কি? 

গোম্বামী। এক বস্তু অন্ত বস্তর কথিত সাদৃশ্ট ধারণ করিলে সে তাহার 
উপম! হয়। 

বিজয়। শ্বভাব কি? 
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গোস্বামী । যে ধর্ম অন্ত হেতু অপেক্ষা ন। করিয়! প্রকাশ পায় তাহাই 

ত্বভাব। শ্বভাব ছই প্রকার, নিসর্গ স্বরূপ । 

বিজয়। নিসর্গ কি? 

গোম্বামী। হ্বদৃঢ় অভ্যাস জন্য সংস্কারকে নিসর্গ বল! যায়। গুগ রূপ 

শ্রবণার্দি তাহার উন্বোধনের ঈষৎ হেতু মাত্র | তাৎপর্য এই যে জীবের বছ 

জন্ম সিদ্ধ সুদৃঢ় রত্যাভ্যাস। তাহাতে যে সংস্কার হয় তাহাই নিসর্গ । কৃঝঃ 
গুণ রূপ শ্রবণ হইতে সেই ভাবের যে হঠাৎ উদ্ধোধ তাহাই সম্যক কারণ নয়। 

বিজয়। স্বরূপ কিরূপ? ৪ 

গোস্বামী । অজন্ত, অনাদি শ্বতঃ সিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ বল! যায়। সেই ম্বরূপ 

কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয় নিষ্ঠ তেদে ভ্রিবিধ। কৃষ্ণ নিষ্ঠ শ্ব্ধপ দৈত্য 

প্রকৃতি ব্ক্চিদিগের অগ্রাপ্য । ম্থতরাং অপৈত্য প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সুলভ । 

ললন। নিষ্ঠ শ্বব্ধপ শ্বয়ং উদ্বুদ্ধত। লাভ করে। কৃষ্ণ রূপাি অদৃষ্ট অশ্রুত হইলে 

ও কৃষ্চের প্রতিবেগে রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপ ললন৷ নিষ্ঠ ন্বরূপই 

উভয় নিষ্ঠ। 

বিজয় | অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীর বিশেষ, উপম1 ও 

স্বভাব এই সাতটী হেতু হইতে কি সব্বপ্রকার মধুর রতি উদয় হয়? 

গোস্বামী । গোকুল ললনাদিগের কৃষ্খ রতি শ্বভাবজ অথাৎ-শ্বরূপ লিদ্ধ 
তাহ! অভিযোগাদি দ্বার! উদয় হয় লা। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে এ সকল হেতু ও 
কার্ধযা করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গাসন্ধ। সাধকদিগের রতি অভিযো- 

গাদি দ্বার! উদ্বুদ্ধ হয়। 

বিজয়। ছুই একটা উদাহরণ দিলে হাদয়ঙ্গম হয়। 

গোস্বামী । এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগ৷ ভক্তিতেই লভ্য হয়। বৈধী ভক্তি 

যত দিন ভাব্মপ়ী ন! হয় তাহ! হইতে এই রতি বড় দূরে থাকে । সাধন দশায় 

ব্রললনাদিগের কৃষ্ণ সেবার ভাব চেষ্টা দেখিয়া! ধাহাদের লোত হয়, তাহার 
ক্বভাব ব্যতীত আর ছটা কারণ হইতে বিশেষতঃ প্রিয়জন হইতে ক্রমশঃ রতি 

লাত করেন। সাধনসিন্ধ হইলে ললন| নিষ্ট শ্বরূপের শ্যুত্তি প্রান্ত হন। 

বিজয় | রতি কত প্রকার? 

গোম্বামী। রতি তিন প্রকার, সাধারণী, সমঞ্স! ও সমর্থা। কুজায় 

সাধারশী রতি। তাহ! সম্ভোগেচ্ছা হুল! হওয়ার তাহ! তিরদ্কৃত হুইয়াছে। 

মহিযীর্দিগেক্ রতি সমঞ্জদা, কেন ন1! লোকধর্ম অপেক্ষার বিবাহ বিধি সবার! উদ্বৃদ্ধ। 



৩৯২ জৈব ধন্ম। 

গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থ যেছেতু তা! লোক ও ধর্মকে অতিক্রম করিয়! 

বর্তমান । সমর্থ। যে অনমগ্রস। তাত! নয় । পরম পারমার্থিক বিচাঁয়ে সম্থাই 
আত সমল] । সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্জস! রতি চিন্তামণির ম্যায় এবং 

সমথা রতি জগদালত কৌন্তভের গ্তায় অনন্য লভ্য। | 
বিজয়। ক্রণান করিতে করিতে বলিলেন, কি অপূর্ব কথা হইতেছে। 

আমি সাধারশী রতির লক্ষণ জাণিতে ইচ্ছা! করি। 

গোম্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়! সম্ভোগেচ্ছ। হইতে যে অতি গাঢ় 

নয় এপ রতি উনয় হয় তাহ! সাধারণী।' এই রতি গাঢ় অভাবে সন্তোগেচ্ছ! 

ইহার নিদান | সম্তোগেচ্ছ। হাস ভইলে এ রতি ও হাদ হুইয়! পড়ে। 

বিজয় । সমঞ্জসা রতি কি প্রকার ? 

গোস্বামী । গুণার্দি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্বীভাবাতিমানশ্বরূপা গাঁ 

রতিই সমঞ্জসা । কখন কখন তাচ্াতে সম্তোগেচ্ছ! উদয় হয়। সমঞ্জস। রতি 

সম্তোগেচ্ছ। হইতে পৃথক হইলে তছখিত ছাঁব ভাব দ্বার কৃষ্ণবশ করা ছুর্ঘট হয়। 

বিজয়। সমর্থ রতি কি প্রকার? 

গোম্বামী॥। রতি মাত্রেই সম্ভোগেচ্ছ। আছে । সাধারণী ও সমঞ্জস! রতির 

সম্ভোগেচ্ছ। শ্বার্পর॥ সেই সস্তোগেচ্ছ! হইতে নিঃস্বার্থ লক্ষণ কোন বিশেষ ভাব 

প্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্মা অর্থাৎ একই ভাব প্রাপ্ত রতিই জমর্থ! | 
বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ? একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন। 

গোস্বামী । সন্ভতোগেচ্ছ! ছই প্রকার | প্রিয়জন ছারা শ্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ 

নৃখময়ী ইচ্ছ। একপ্রকার এবং আপনার দ্বার প্রিয়জন ইন্জ্িয় তপণ মুখ 
ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্ত প্রকার । প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায় কেন না তাহ! 

স্বহ্থখোনুখী । দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছ৷ প্রিয়জন হিভোনুখী হওয়ায় প্রেমোনুখী | 

সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই গ্রবল। সমঞ্জসাতে তাহ! প্রবল নয় ৷ শেষোক্ত 

লক্ষণই সমর্থারতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধ্খ | 

বিজয়। সস্তোগে প্রিয়জন স্পশ সুখ অবন্ত ঘটি থাকে । সেই সুখের 

ইচ্ছ। কি সমর্থার থাকে না? 

গোস্বামী । অবশ্ত সে ইচ্ছা! দুর্বার তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছ| 
নিতান্ত দুর্বল । এই বিশেষ ক্রমে রৃতিই বলবতী হইয়। তদ্রপ বিশিষ্ট সম্ভোগে- 

চছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া! রনি ও লন্তোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই 

রতি সর্ব ক্রমে স্মথ্য প্রযুক্ত সমর্থ। নাম প্রাপ্ত হন। 



যটবত্রংশশ অধ্যায় | ৩৯৩ 

বিজয়। সমর্থ রতির বিশেম মাহাম্মা কি? 

গোস্বামী । পূর্বোক্ত অভিযোগাদির মদ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা 

তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক ম্বজূপ তইতেই হউক এই সমর্থ! তি 

জাত হইবামাত্র সকল বিশ্মরণ করণ ক্ষমভাবু প্ত হইয়া অতি গাচকপে প্রতীয়মান হন । 

বিজয়। সস্ভোগেচ্ছ। গুদ্ধা রতিতে কিরূপ মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে। 

গোস্বামী । ব্রজললনা'দগের সমথাপতি কেবল কৃষ্ণ স্ুথের জন্ত । সন্তোগে 

যেনণিজ নখ আছে, তাহাও কৃগ্চন্খের অন্থকূল বলিয়া শ্বীকৃত। ম্ৃতরাং 
সম্ভোগেচ্ছা ও কুষ্ণ স্থখময়ী রতি সব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলাসোন্মি চমৎকারী 

শ্রীধারণ পূর্বক আপন! হইতে সম্তোগেচ্জাকে পৃথক সন্তায় থাকিতে দেন ন1॥ 

সমগ্রসাতে শ্থীয় স্থথে শ্রী রতি কথন কথন পধ্যবসিত ভইতে পারে। 

বিজয়। আহা! একি অপুর্ব রতি? ইহার চরম মাহাত্ম্য গুনিতে 

বামন! হয় । 

গোশ্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব দশাঁকে লাভ 

করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষের! ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্তঃ 

যাহার যতদূর সাধ্য, পাইর। থাকেন। 

বিজয়। প্রভে!! এই রতির ক্রমোনতি জানিতে প্রার্থন! করি।, 

গোস্বামী । স্যাদ্ঢেয়ং রতি প্রন প্রোছান্ স্নেহ ক্রমাদয়ং। শ্তান্মানহ 

প্রণয়ো রাগোহগুরাগে! ভাব ইতাপি। তাৎ্পন্য এই যে মধুরাখ্য। রতি বিরুদ্ধ ভাব 

দ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম প্রেম । সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে 

শিজ মাধুর্য প্রকাশ করিম! ম্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্রাগ ও ভাবরূপ ধারণ 

করেন। 

বিজয়। প্রভো ! ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞ! হয়। 

গোস্বামী । ইক্ষু দণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড শর্করা, দিতা ও ক্রমশঃ 

সিতোৎপল হয়। তদ্রপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব 

এক বস্তরই ক্রমোন্নতি । ভাব শবে এস্থলে মহাভাব। 

বিজয় । এই সকল পৃথক পুথক্ নাম থাকিতে ও এক প্রেম শব্দে সমস্ত 

ভাবকে কেন বল! হয় ? 

শ্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাস ক্রম । এতন্নিবন্ধান পর্ডিতগণ প্রেন শব ঘর! 

সেই সকলকে উদ্দেশ করেন । যাহাপ থে জাতীয় কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয়, তাহাতে 

কষে ও সেই জাতীয় প্রেম উদয় হইয়। থাকে । 
৫০ 



৩৯৪ টৈব ধর্ম! 

বিজয় । প্রেম লক্ষণ কি? 

গোস্বামী ॥ মধুর রসে যুবক যুবতীর মধো ধ্বংশের কারণ সত্বে ও যে ধ্বংশ 

প্রভিত ভাব বন হয় তাহাই প্রেম। 

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার চ্েদ আছ? 

গোস্বামী । প্রো, মধ্য, মন্দ ভেদে প্রেম তিন প্রকার। 

বিজয়। প্রো প্রেম কি প্রকার? 

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিপদ্বের দ্বার! প্রিয়জনের চিত্তবুবিতে যে ক 

হইবে তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্রেশদায়ী হয় তাঙাই 

প্রৌঢ় প্রেম। 

বিজয়। মধ্য প্রেম কি লক্ষণ ? 

গোস্বামী | যে প্রেম প্রিক্ব্যক্তির ক্রেশান্বভব সহিয়! থাকে, গেই প্রেম মধ্যম। 

বিজয় । মন্দপ্রেম কিরূপ? 

গোস্বামী । আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্ততার্দির অপেক্ষা বা উপেক্ষা ন! 

করেন একপ প্রেম মন্দ | ইহাতে "অন্তর প্রি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকবপে কাধ্য করে। 

বিজয়। প্রৌট, মধা ও মন্দগাণীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর এক 

প্রকার লক্ষণ মজে বুঝিতে পাবা যাশ। মে স্থলে বিহবেষের অসহিষুটতা সে 

পরলে প্রৌঢ় প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেমকে কে সহা যায় সে স্থলে মধ্য প্রেম। 

যেস্থণে কখন কখন খিশ্মরণ হয়, সেই স্থলে মন্দ গ্রেম। 

বিজয় । প্রেম বুঝিসম। শ্েহ লক্ষণ কি? 

গোস্বানী। পরাকাঠা প্রাপ্ু হইয়। যে প্রেম চিদ্দীপদ্দীপন লক্ষণ প্রাপ্ত 

হন। চিৎ শব্দে প্রেম বিষয়োপলন্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং 

ধদয়কে দ্রব করেন সেই প্রেমাই মেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে প্রি 
খিষক্পকে অন্ক্ষণ দশন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না। 

বিজম। স্নেছে প'রমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ তেদ কি আছে? 

গোস্বামী । কনিষ্ঠ ন্েহীর প্রিয় বাঞ্জি অঙ্গ সঙ্গে মনের দ্রুবতা হয়। মধ্যম 

শেহীর প্রিয় বিলোকনেই ড্রবতা তয় । শ্রেষ্টশ্লেহীর প্রিয়ব্ষক্ন শ্রবণেই চিত জব হয়। 

বিজয়। স্নেহ কত প্রকার? 

গোস্বামী । রঙ স্পেহ ও মধু লে» ভেদে স্নেহ শ্বরূপতঃ ছুই প্রকার । 

বিজয় । দ্বত ম্েহ কিবপ? 



ষটত্রিংশৎ অধ্যায়। ৩৯৫ 
গোস্বামী ॥ অত্যন্ত আদরময় স্েহই দ্বৃত স্সেহ | মধু স্নেছ মিশ্রিত হইয়া 

'্যাদোপ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘ্বত স্বেহ নিদর্গতঃ শীতল। তধপ্রযুক্ত পবম্পর 

আদরে ঘনীভূত হইয়! গাঢ়াদরময় হন। ঘ্বত লক্ষণ বশতঃ ইহাকে ঘ্বত গ্নেঃ 
বল! যায়। 

বিজয়। আদর কি ? 

গোস্বামী । গৌরব হইতে আদরের জন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব 

পরস্পর অোন্গাশ্িত। রন্যাদিতে তাহ! থাকিলেও স্পেহে তা! স্বব্যক্ত বলিয়( 

এস্ঠলে উল্লিখিত | 

বিজয়। গৌরব কি? 
গোম্বানী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম গৌরব । ভাতা হইত উদিত তয় 

যে ভাব তাহাই সগ্্রম। তাহাকেই আদব বলে। আদর ও গৌরব পরম্পর 

আশ্রক্প করিয়। াকে। ন্তরাং আদর বলিলপেই গৌবব আছে । 

বিজয় । মধু স্নেহ কিৰপ? 

গোস্বামী । পপ্রয় ব্ক্তিতে দ্দীধন্বাতিশবূপ শ্রে ভহলে তাহাকে মধু মনে 

বলেন। সেই ন্নেহ শ্বয়ং মাধুর্দযময় এব* তাহাতে নানা রসের সগাঠার বা মিপন 
আছে। তাহাতে উন্মাদকতা ধন্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এট জন্ত মধুর সমান 

বণপিয়! মধু শ্সেহ বল। যায় । 

বিজয় । মধীয়ত ফিৰপ? 
শোস্বামী। বভিব উদ্ভব ছুই প্রকাণ। তাহার আমি, এই একপ্রকার 

ভাবনামন্লী রতি। তিনি আমার, এইটী অস্ত গ্্জার ভাবনামনা রাঠি। দ্বৃতন্গেহে 

আমি তাভার এই ভাব বলবান। মধুন্নহে তিনি আমার এ ভাব খলবান। 

চন্ত্রাধণীতে ঘ্বৃত শ্নেহ। শুরাধায় মধু মেহ। 
বিজয়। ( গুরুকে দণ্ডবত প্রণাম কারয়। ) মান কিরূপ ? 

গোস্বামী । যে স্নেহ উতক্ত। প্রাপ্তি পুর্বক এক শৃতন প্রকার মাধুর্য গ্রবট 
করেন এবং প্রিয়ের প্রাত অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিপ) ধারণ করেন তান মান। 

বিজয় । মান কয় প্রকার ? 
গোস্বামী । উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান ছুই প্রকার। 

বিজয়। উদাত্ত মান কি প্রকার ? 

গোস্বামী । ছুই প্রকার। এক প্রকারে ছুর্বোধ রী:তক্রমে সরল অথাৎ 

দবাক্ষিণা ভাবধুক্ত। অন্ত প্রকারে অদাক্ষিণ্য অথাৎ বাম্যগন্যুক্ত মনের ভাব 

গোপন পুর্ব গাশ্তীধ্য লক্ষণ মান হয়। স্বত শ্নেহই উদাতুমান হয়। 



৩৯৬ জৈব ধর্ম । 

বিজগ্গ। ললিতমান কিবপ? ইহাতে আযষার অধিক লালস। কেন হয় 

বলিতে পারি ন1। 

গোস্বামী ॥ লপিত মান ছুই প্রকার। শ্বাতম্থাবপে হৃদয়গত কৌটিল্য 

ধারণ পূর্বক যে মান গাহা কৌটিলা ললিত । নর্ম্মবিশেষ যে মান তাহা! নর্্ম 

ললিত। উভয়বিধ ললিত মানই মধু ম্নেহ তইতে উদয় হয়। 

বিজয়। প্রণয় কি? 

গোস্বামী । প্রিয়জানর সহিত আভদ মননকপু বিশ্রন্তযুক্ত মানই প্রণয়। 

বিজয়। এস্থলে বিশ্রস্তের অথ ফি? 

গোস্বামী । প্রণয়ের শ্বরূপই বিশ্রস্ত। মৈত্র ও সখ্য ভেদে বিশ্বস্ত হু 
প্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ত। বিশ্রস্ত প্রণয়ের নিমিত্ত-কারণ নয় বিত্ত 
উপাদান-কারণ । 

বিজয়। মৈত্রৰপ বিশ্রস্ত কিরূপ? 

গোস্বামী । বিনয়ান্বিত বিশ্রম্তই মৈত্র । 

বিজয়। সধখ্যরূপ বিশ্রস্ত কিরূপ? 

গোস্বামী । সর্বপ্রকার ভয়োনুক্ত ্ববশতাময় বিশ্রন্তই এখানে সথ্য। 

বিজয়। প্রণয়, ন্নেহ ও মান ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ আর একটু শ্ফুট করিয়। 

ধলুন। 

গোম্বামী। কোন স্থলে মেক হইতে প্রণয় উৎপগ্ন হইয়। মান ধর প্রাপ্ত 

হয়। কোন স্কলে নেহ হইতে মান হুইপ প্রণয়ত্থ গ্রাণ্ত ভয় । স্থতরাং মান ও 

প্রণয়ের অন্টোন্ত কার্য কারণতা আছে। বিশ্রম্তকে পৃথকৃরূপে উদাহরণ এই 

জন্তই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মৈত্র ও সথ্য স্থুসঙ্গত হইতেছে। 

আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও হুসখ্য বলয় প্রণরে বিচারিত হয়। 
বিজয়। রাগ কি লক্ষণ? ন্ 

গোম্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষ প্রযুক্ত অতিশয় ছুঃখ ও নথ রূপে প্রতীত 

হয়। সেইরূপ প্রণয়ই রাগ। 
বিজয়। রাগ কত প্রকার? 

গোস্বামী । নীলিম! রাগ ও রক্ষিমা রাগ, এই ছুই প্রকার। 

বিজয় । নীলিম। রাগ কয় প্রকার ? 

গোম্বামী। নীলী রাগ ও শ্যাম! রাগ ভেদে নীলিম! ছুই প্রকায়। 
নিজয়। নীলীরাগ কি প্রকার? 



ষট ত্রিংশৎ অধ্যায় ৩৯৭ 

গোন্বামী। যেরাগের ব্যয় সম্ভাবনা! নাই এবং যাভা বাহে অতিশষ গ্রকাশ 

মান হইরা শ্বলগ্ন ভাব সকলকে আবরণ করে তাগথাই নীলী রাগ। সেই রাগ 

চঙ্রীবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়। 

বিজয়। শ্ঠামারাগ কি? 

গোস্বামী । নীলী রাগ হইতে ভীকতার ওঁধধ সেকাদি দ্বার! গ্রকাশশীজা, 

এবং বিলম্ব সাধ্য যে রাগ তাহাই শ্তাযারাগ । 

বিজয়। রক্তিমা রাগ কত প্রকার? 

গোস্বামী । কুম্ুস্ত ও মঞ্জিষ্া সম্ভব রাগ ভেদে রক্তিম! দই প্রকার । 
বিজয় । কুনুম্ত রাগ কি প্রকার ? 

গোস্বামী । যে রাগ অগ্ রাগের কান্তি গ্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্তে সংসক্ত 

হইয়া শোভা পায় তাচাই কুনুন্ত ধাগ। আধার বিশেষে কৌনমুম্ত রাগ স্থির হয়। 

কৃষ্ণ প্রণরীজনে ইহ! মঞ্রিষ্ঠ মিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়। 
বিজন্ন। মাজিষ্ট রাগ কিরূপ? 

গোশ্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্য সাপেক্ষ কান্তি হারা নির- 

স্তর বুদ্ধি হয় তাহাই রাধামাধবের পরম্পর মাঞ্িষ্ঠ রাগ | সিদ্ধান্ত এই যে ত্বৃত 

স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র নীলিম! ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব কথিত ভাব সকল চন্ত্রাবলী, 
কুঝ্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু স্নেহ, ললিত, সখা, সুসধ্য, রক্তিম 
ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাব সকল রাঁধিকার্দিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামার লক্ষণ 

দ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এই প্রকার ভাবভেদে গোকুল রমণীদিগের 

আত্মপক্ষ বিপক্ষা্দি ভেদ পূর্বেই কথিত হইয়াছে | ভাবাস্তর সম্বন্ধে যে ভেদ 

জন্মে, এবং ভাব সকলের যে অন্ঠান্ প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রন্ঞ! দ্বারা 

পর্ডিতগণ বুঝিগনা থাকেন। অর্থাৎ সে সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্য। কর! গেল ন1। 

বিজয়। ভাবাস্তর শবে কোন কোন ভাব বুঝিতে হইবে ? 

গোস্বামী । স্থাক্সী মধুর ভাব, ত্রয়ন্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি 

সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থুলে ভাবাস্তর | 

বিজয়। বাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখা। করুন। 

গোন্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নব ভাবে সদ! অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে 

নব নব করিয়! দেয় তাহাই অনুরাগ । 

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রত। প্রকাশ করে? 



৩৯৮ ্ জৈব ধরা । 

গোস্বামী। পরম্পর ব্শীভাব, প্রেম বৈচিত্ত্য এবং অগ্রাণী মধ্যে জন্ম লালসা, 
ভর হইয়া! অন্থরাগ অনস্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রীলন্তে কুষ্ণের শ্যুত্তি করায়। 

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বুক্ষার্দিতে জন্মগ্রহণ লালস। সহজে 

বুঝিলাম। গাভো ! প্রেম বৈচিত্ত্য কি? 

গোন্বামী। বিপ্রলম্তকে প্রেম বৈচিত্তা বলে। তাহা পরে জানিবে। 

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহ। আজ্ঞ! করুন। 

গোস্বামী । বিজয়! ত্রজরস চিত্র বিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি 

কোথায় এবং মঙ্থাভাধ বর্ণনই ব! ক্থোথায়। তবে শ্রারপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত 

গোম্বামীর কপ! শিক্ষ। ক্রমে এবং শ্রারূপের নির্দেশমতে আমি যাহ] বলিভেছি 

তুমি তাহাদের ক্লুপায় তাহা! অগ্ভুভব কর। যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং 

বেছা দশাকে প্রাপ্ত হইয়া! প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব ব| মহাভাঁব হন। 

বিজয়। প্রভো ! আমি মতিশক় দীন ও অঞু জিজ্ঞান্ত। আমি যাহাতে 

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন। 

গোস্বামী । জ্রীরাধিক! অন্্রাগের আশ্রয় এবং রুষ্ণ তাহার বিষয়। 

শ্রীনন্ননন্ধন মুর্তিমান্ শঙ্গাররপে বিষয় তত্বের উয়ন্তা। শ্রীরাধা আশ্রয় তন্বের 

ইয়ত্তা ॥ তীহার অনুরাগই স্থারী ভাব। সেই অনুরাগ তাশ্ার ইয়ত্তা বা চরম 
সীম! পরধান্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেছ্া দশ 

অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজন বিশেষের সংবেছ্য দশ! প্রাপ্ত হয়! যথাবসর হ্দ্দীপ্তাদি 

সাত্বিকভাবের দ্বার! গ্রকাশমান হয়। তদবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হুয়। 

বিজয়। আহা! মহাভাণ ! মহাভাব ! আজ মহাভাব কি তাহ! একটু 

অনুভব করিলাম। সকল ভাবের চর্ম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের 

উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয় কর্ণ জুড়ায়। 
গোস্বামী । ধন্ত বিজয়! রাধায়। ভবতশ্চ চিত্তজতুনী হ্েছৈবিলাপ্য ক্রমাৎ 

ু্রননদ্রিনিকুঞ্ধীকুপ্ধরপতে নিধূর্ত-ভেরভ্রমং | চিত্রায় হ্য়মন্বরঞয়দিহ বঙ্গাও 
হর্দে্যাদরে ভূয়োভিনধিরাগহিগুলভরৈঃ শৃক্গারকারুত্কতী ॥ এই শ্লোকটাই 
মহাভাবের উদ্াকরণ। বুন্দাদেখী কৃষ্ণচকে বলিতেছেন, হে. অদ্রি নিকুঞ্জ 

কুঙ্জরপতে ! তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার 

চিত্ত জতু মহাপান্বিক বিকার দ্বারা আত্্রীভূত হইয়। পৃথকতা বিলোপ পূর্বক 

সম্পূর্ণৰূপে ভেদ ভ্রম শৃগ্ত হইয়াছে । আবার সেই শূঙ্গার কারুরুতী সেই 
ব্যাপারকে এই ব্রহ্মা হন্েযাদরে চিজ করিবার জঙ্ক শ্বয়ং নবরাগ হিঙ্ুল ভরের 
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ধার! 'অনুরজিত করিয়াছেন। মুতধাং তোমাদের অপ্রাট পীলাগত মহাভাখ 

বৈচিএ যোগমায়! দ্বাধ। শ্রীপুন্দাবনে যথাবৎ 'অনুচিতিত হষ্টমাহ। 

বিজয় । এই মচাভীবব স্তিতি কোথায়? 

গোম্বামী। করুঞ্ের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাডাঁব ছন্লভ। কেবল 

ব্রজদেবীদিগের পাক্ষ ই১| একমাত্র সংবেগ্ | 

বিজয় । উহার তাৎপর্য্য কি? 

গোস্বামী ॥ বিবাহবিধি ব্ধন দ্বারা যেখান শ্বকীয়াত্ সেখানে রতি সমগ্রসা 

অথাৎ মাভাবাদি লাভে সমর্থ নয়। ব্রাজ কাহার কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে 

কিন্ত তথায় পরকীয় ভাখই বলবান। তথায় রতি সমথা বলিয়! চবম সীমা প্রাপ্তি 

হলে মভাভাব হয়। 

খিজয়। মঙ্তাভাবের ভেদ কি কি? 

গোস্বামী । পরমামৃত স্ববপ শ্রীমাভাব চিত্বকে স্বশ্বরূপত। প্রাপ্তি করান। 

বড ও অধিবঢ ভেবে মহাভাণ দুই প্রকাব। 

বিজয়। রূঢ মহাভাব কিৰপ? 

গোস্বামী । সান্বিকভাব সকল যাহাতে উদ্দীপ্ সেই মহাভাব রূঃ। 
বিজয। মভাভাবের অনুভাব বলুন । 

গোস্বামী । নিমেষ মাত্র ও অসহিষ্ণুতা, উপস্তিত জনগণের হৃদ্ধিলোড়ন, 

করক্ষণত্ব, কৃষ্ণ সৌথ্যে ও আত্তি শঙ্কায় খিরত মোহাদির অভাবে ও আত্মাদি সর্ব 

বিশ্বরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অন্ুভাব কতকগুলি সম্ভোগে এবং কতকগুলি বিপ্র- 

লস্তে অনুভূত হয়। 

বিজ্ঞয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার ? 

গোস্বামী। এই ভাবটী বৈচিত্তা বিগ্রণস্ত। সংযোগে ও বিয়োগ শ্ছুর্ডি। 

অনকাল বিচ্ছেদে ও অনহা হয়। কুরুক্ষেত্র ব্রজদদেবীগণ কৃষ দর্শন করিয়| 

চক্ষের পক্ষকৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেনন! কষ দর্শনকারীর চক্ষে পক্ষ 

্ণকাল ও দর্শন বাধ করে। 

বিজয়। আসন্ন জনতা লদ্বিলোড়ন কিরূপ? 

গোম্বামী। গোপীদদিগের ভাব দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রগত রাজাগণ ও মহিষী- 

গণেব চিন্ত যেরূপ বিলোভিত হইয়াছিল তদ্রপ। 

বিজয়। বরক্ষণত্ব কিরূপ? 
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গোস্বামী | রাস রাত্রি ব্রহ্ম রাত্রি হইলে ও গোপীগণের নিকট নিমেষ 

অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল তথত | 

বিজয়। সৌখোও আর্তি শঙ্কায় খিক্নত্ব কিরূপ? 

গোস্বামী । যত্তে হ্থজাত চরণান্ূরু্ধ শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কুষঃ পদকমল 

স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে এরূপ খেদ করেন তন্দ্রপ। 

বিজয়। মোক্কাদির অভাবেও সর্ব বিশ্মরগ কিরূপ? 

গোন্বামী। কৃষ্ণ শ্্তি অবিচ্ছেদে মোচাদির অভাব। কৃষ্ণ প্ফুত্তি থাকে 
অথচ দেঙাদি সমব্ত জগতের বিশ্বৃতি হয়। 

বিজয় । ক্ষণকল্পতা কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন 

বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাহাদের রাত্রি সকল ক্ষণার্ধের মত যাইত । আমার 

অভাবে তাহাদের রাত্রি কল্পপম হইয়াছিল । এই ভাবেই ক্ষণণক কল্পজ্ঞান হয়। 

বিজয়। বঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরঢ় ভাব ব্যাখা! করুন। 

গোস্বামী । যাহ। দ্বারা বূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব কল আরও আশ্চর্য বিশেষত! 

প্রাপ্ত হয় ভাহাই অধিরূঢ় ভাব। 
বিজয় । অধিরূড কত প্রকার ? 

গোশ্বামী। মোদন ও মাদন ভেদে তাহ] দ্বিবিধ। 

বিজয়। মোদন কিরূপ? 

গোস্বামী । রাধাকঞ্চ উভয়ের অধিরঢ় ভাবে যখন সাত্বিক ভাব সকল 

উদ্দীন্তি সৌ্টব ধারণ করে তখন তাহাকে মোদন বলেন। সেই মোদনভাবে 

কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ ভর হুয়। প্রেম সম্পত্তিতে বিখ্যাত কাস্তাগণ অপেক্ষা 

অতিশয়িত1 উদয় হয়। 

বিজয় । মোদনের স্থল কি? 

গ্ৰোস্বামী । শ্রীরাধিকার ঘূথ বিন! মোদন আর কোথাও নাই । মোদনই 
একমাত্র হলাদিনী শক্তির প্রিয় বর স্ুবিলাস। বিশ্লেষ দশায় মোদনই মোহন 
হয়। বিরহ বিবশভ। প্রযুক্ত সেই দশায় হুদ্দীপ্ত পাত্বিকতাব সকল উদয় হয়। 

বিজয়। মোহন অবস্থার অন্ুভাব বর্ণন করুন। 

গোস্বামী । কাস্তালিজিত শ্রীরুঞ্ের মূচ্ছ, অসহ হঃখ স্বীকার পূর্বক কৃষ্ণ 

সখ কামন!, বৈকুঠ ও ব্রহ্ষাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তি্ধ্যক্ জাতির রোদন, মৃত্যু 

স্বীকার পুর্বক নিজ দেহস্থ ভূতথার! কুষ্ক নদ তৃষা ও দ্িব্টোন্মাদাদি অন্গভাব 
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হ₹য়। শ্রীবৃন্দীবনেশ্বরীভে এই মোহন ভাব উদয় হুয়। সঞ্চারি স্কাবগত মোহেও 

রাধিকার কাধ্য অন্তের বিলক্ষণ। 

বিজয়। গ্রভো ! যদ্দি উচিত বোধ করেন তবে দিব্যোম্মাদ লক্ষণ বলুন । 

গোস্বামী । কোন অনির্বচনীয় গতিবিশেষে মোহনভাব ভ্রমনের স্তায় কোন 

বিচিত্র দশ! প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ হন। উদ্ঘর্ণণ ও চিত্রপ্ল্লাদি তাহারই 
ব্তেদ মাত্র। 

বিজয়। উদ্ঘূর্ণ। কি? 

গোস্বামী । বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া উদ্তূর্ণ। হয়” 

কৃষ্ণ মথুর! গেলে রাধিকার উদ্ঘূর্ণ। হইয়াছিল । 

বিজর। চিত্রজল্প কি? 

গোন্বামী । প্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোন নুহৃদ্দের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গুঢ় 
রোফোডুত অনেক ভাবময় তীত্র উৎক! প্যস্ত জন্পনাকে চিত্রজল্প কহ! যায়। 

বিজয়। চিত্রজল্লের কতগুলি অঙ্গ ? 

গোম্বামী । প্রজল্প, পরিজনিত, বিজল্প, উজ্জল, সংজল্প, অবজর, অতিজল্প, 

আজ, প্রতিজল ও সুজল্প ভেদে চিত্রজল্লেব দশটা অঙগ। ইহা দশম স্বন্ধ ভ্রমর 
গীতায় প্রকাশিত হইয়াছে। ' 

বিজয় । প্রজল্ল কি? 

গোস্বামী । চিত্রজল্প অসংখ্যভাব বিচিত্রতভার চমতকৃতি জনিত মুহুন্তর 

হইলে ও তাহার কিছু অঙ্গ বল| মায়। অসুয়া, ঈর্ষা এবং মদধুক্ত অবজ্ঞা মুদ্র 
ছার! প্রিষ্ন ব্যক্তির অকৌশল প্রকাশ করার নান গ্রজল্ন। 

বিজয়। পরিজল্লিত কি? 

গোস্বামী । হদয়নাথের নিদদিয়তা, শঠতা ও চাপলাদি দোষ প্রতিপাদন 
পুর্র্বক ভঙ্গিক্রমে শ্বীয় বিচক্ষণত প্রকাশ করার নাম পরিজরিত। 

বিজয়। বিজল্লকি? 

গোস্বামী । গুঁঢ মান মুদ্র! অস্তঃকরণে আছে, বান্ধে স্কফের প্রতি অসুর 

কটাক্ষোক্তি করার নাম বিজল্প। 
বিজয় । উল্জল্প কি। 

গোস্বামী । গর্বমূলক ঈর্ষ। দার! কৃফের শঠতা কীত্বদ ও অনার সহিত 
সর্ধদ| আক্ষেপ, তাহাই উজ্জবয়। 

বিজয় । সংজল কি? 
ও 
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গোস্বামী । হূর্গম সোল্প,ঠ অর্থাৎ গুচ পরিহাস আক্ষেপ ছারা কষে 
অক্কৃতজ্ঞত! স্থাপমই সংজল্প। 

বিজয়। অরজর্প কি? 

গোস্বামী । কুফর প্রত্তি কাঠিন্ত। কামিত ও ধোৌর্ত্যবশতঃ আসক্কিব 

অধোগ্যত! ভয় প্রায় ঈর্ষা দ্বার বাক্ত হয়, তাহাই অবজন্ন। 
বিজয়। অভিজন্প কি? 

গোস্বামী । কুষ্ণ যখন পক্ষীগণকে ও খেদান্বিত করেন তখন তাহার 

গ্রত্ি আসক্তি রথা, এইবূপ ভঙ্গি ক্রমে অনুতাপ বচনকে অভিজল্প বলেন । 

বি্জয়। আজল্প কি? 

গোস্বামী । নিব্বেদ ক্রমে কঞ্খের কপটতা, হৃঃখ প্রদত্ত এবং কৃষ্টকথ! তাগ 

করিয়! অন্ত কথার স্ুথদ্ত্ব কীর্তীনই আজল্ল | 

বিজয়। প্রতিজল্প কি? 

গোম্বামী। কুষ্চের মিথুনী ভাব দন্াজ সুতরাং তাহার অন্ত স্ত্রীগণের সহিত 

বর্তমান অবস্থায় তাহার নিকটত। প্রাপ্তি অযুক্ষ এই কথ। বল! এবং প্রেরিত দুতকে 

সম্মান বাকা রলাই প্রতিহল্প। 

বিজয় । সুজন কি? 

গোস্বামী । খঙ্জুতার নিবন্ধন গান্তীধ্য, দৈন্ত ও চপবতার সহিত উৎকণ্ঠা 

পূর্বক কৃধ কথ! জিজ্ঞাসাকে সুঙল্প বলেন । 

বিজয়। প্রে। ! আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগা ? 

গোস্বামী । হলাদিনী লারপ্রেম। যখন সর্বভাবোদগম দ্বারা উল্লাসযুক্ত হন 

তখনই তিনি পরাৎ্পর ভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্রীরাধিকার সেই 
মাদনভাব নিত্য । 

বিজয় । মাদ্দনভাবে কি ঈর্ষা আছে। 

গোন্বামী। মাদনভাবে ঈর্যাভাব অত্যন্ত গ্রবল। ঈর্ধার অযোগ্য চেতনা- 

শৃন্ত বন্তর প্রতি ঈর্ম। দেখ যায়। আবার সর্বদ1 সংযোগেও কৃষক সম্বন্ধ গন্ধ যে 
সকল পাত্রে আছে তাঁহাদের প্রতি সুবাদিও প্রলিদ্ধ ॥ বনমাল্লার গ্রতি মঈর্ষাবাক্য 
এবং গুলিন্দীগণের সবই ইহার উদাহরণ। 

বিজয় । কি অবস্থায় মাদন দেখা যায়? 

গোস্বামী । এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগ লীলাই উদয় হয়। এই 

মাধনের বিশানস্ববপ নিাপীল| সহস্স সহ হইয়। বিয়া বরেৰ। 



ষট্ত্রিংশ অধ্যাষ । ৪০৩ 

বিগ্লয়। প্রভে।! কোন যুনিবাকো একপ মাদনের নির্ণর আছে কি? 

গোস্বামী। মাদনরস অনস্ত। হুতরাং ভাঙার সম্পূর্ণ গতি অপ্রাক্কত মদন- 
কূপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম। সেই কারণেই শ্রীস্তক মুনিও তাহা সম্যগ্ বর্মন করিতে 
শক্ত হন নাট । রসখিষ্লীরক ভরতমুনি প্রন্ৃতির ত কথাই নাই। 

বিজয়। একটী আশ্যধ্য কথা গুনিলাম। বসম্বরূপ এবং ঝুসের ডোজ! 

ত্ববূপ শ্রীরুঞ্ও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। এ কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণই ্স। তিনি অনন্ত সর্ধাজ্ঞ ও সর্ধশক্িমান। কিছুই 
তাহার অগোচর, অপ্রাপ্য ব৷ অঘটনীয় নাই। তিনি অচিস্ত্য ভেদাভেদ ধশ্ম- 

বশতঃ নিতাই একরল ও বহুরস। এক রসে তিনি সমস্ত আত্মসাথ করিয়। 

আল্মারাম। তখন আর তাহ! হইতে কিছু পৃথক্ রস রূপে থাকে না। আবার 
তিনি ুগপৎ বর । সুতরাং আগ্মগত রস ব্যতীত সে ত্বস্থায় পরগতরম ও 

আত্মপর ধোগগত বিচিত্র রণ হয় । শেষ ছুট রসের অন্ুভবেই ত্তাহথার লীলান্ত্রখ। 

পরগত রলই চরম বিস্তৃতি লাভ করিম! পারকীঘ রদ । বুন্দাবনে এই চত্ুষ বিস্তৃতি 

অত্যন্ত প্রন্কুটিত। অভএব আত্মগত রূসের অপরিজ্ঞাত পরম সুখবিশিষ্ট পারকীর 
বলেই মাদন মীমা। ইহ! বিশুদ্ধন্ধপে অগ্রকট লীলায় গোলোকে ০৪4৪ | 

কিঞিৎৎ মানিক প্রত্যারিত অবস্থায় ত্র্গে বর্তমান । 

বিজয় । প্রভে।! আমাতে আপনার যে কৃপা তাহ! অদীম। এখন 

ক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর রসের নির্ধান পাইতে প্রাথন! করি। 

গোস্বামী । ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ তান! প্রায় অলৌকিক। 

তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচার পুর্বক বল! যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে 

শরীরাধিকার পূর্বরাগে রাগ প্রকট হুইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষে অনুরাগ 

হইয়া সেহ। তাহ! হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথ! 

স্থির হয় না। কিন্ত ইহা স্থির আছে থে সাধাঁবণী রতিতে ধুমায়ত অবস্থাই 
অবধি । ল্লেছ, হান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পধ্যন্ত সমঞ্জসার গতি । তাছাতে 

অলিষ্তাক্বপে দীপ্তারতি । রূঢ়ে উদ্দীপ্ত! এবং মোদনাদিতে শুদদীপ্ত)। ঘৃতি। 

ইহাও প্রান্সিক বলিয়া আনিবে, কেন না দেশ কাল পাত্রাি ভেদে বিপর্যয় ও 

দেখিতে পাইবে । সাধাররী ধুতি প্রেম পর্যন্ত যাক। সমপ্সা রতির অনুরাগ 

পর্যন্ত সীমা | সমর্থা রতি মহাভাব পথ্ান্ত সীমা । 
বিজল্ন। বখারসে রতির গতি কৃতুদুর ? 



85৪ জৈব ধর । 

গোস্বামী । নর্ঘ বয়গাদিগের রতি অনগয়াগ পধ্যস্ত সীম! লাভ করে। 

কিন্ত তন্মধ্যে হুবলাদির রতি মহাভাব পর্যন্ত সীম! প্রাণ্ত জয় । 

বিজয়। স্থায়ীভাবের. লক্ষণ যাহা! পূর্বে আল্ঞ! করিয়াছিলেন সেই লক্ষণ 
স্থারীভাব মহাভাব পর্যন্ত দেখিতেছি। স্থায়ীভাব যগ্কপি একই তন্ব তবে ক্কেন 

রসজেদ দেখা যায়। | ৃ 

গোস্বামী । স্থারীভাবের জাঁতিভেদে রসভেদ জন্মে। স্বারীভাব গৃঢ় ব্যাপার 
লক্ষিত হয় ন| | যখন সামগ্রী _ংষোগে রদ হয়, তখনই তাহার জাতিভেদ লক্ষিত 

হয়। স্থায়ীভাব নিজ গুঢ় জাতি অনুসারে তদ্ৃপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপুর্র্বক তদস্থ- 
রূপ রলত। প্রাপ্ত হর়। 

বিজয়। মধুরাখা রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতিভেদ 

আছে? 

গোস্বামী । হা, তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পারকীয় জাতি ভেদ আছে। 

সেরূপ ভেদ ওপাধিক নয়। বদি সে ভেদকে ওপাধিক বল! যায়, তবে মধুর রস 

প্রভৃতি রসকেও ওপাধিক বলিতে হয়। ধীহার যে নিত্য স্বভাবজ রূস তাহাই 

তাহার নিত্য জাতিগত রস। তদনুরূপ তীহার রুণি, ভজন ও প্রাপ্তি। ব্রজেও 

স্বকীয় রস আছে। বাহার কষ্জে পতি অভিমান করেন, তাহাদের কচি, সাধন, 

ভজন" এবং প্রাপ্তি তদন্ুরূপ। দ্বারকার শ্বকীয়ত বৈকুঠগত তত্ব । অ্রজের 

স্বকীয়তা গোলোকগত তত্ব ভেদ এন্নপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অস্তঃস্থিত 
বান্ুদেবপর সেই তত্ব চরমে বৈকুঠেই যায় এরূপ জানিবে। | 

মহাপ্রেমে বিজয় দগবং করিয়া! বাসায় গেলেন । 

নপ্তত্রিংশদধ্যায় | 

শৃঙ্গার রসবিচার। 
বিজয় অন্ত ভাবের আশ্বাদন করিতে করিতে ভগুরুর পাদপদে দওবৎ প্রণাম 

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভে। ! আমি বিভাব, -অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও 

ব্যভিচারী ভাব বুঝিয়! লইয়াছি। স্থায়ীভাবের স্বরূপ বুবিলাম। পূর্বোক্ত সামগ্রী 
চতুইসসফে স্থারী ভাবে মিলিত হছিগা ও রমোদয় করিতে গারি না। ইহার 
কায়ণ কি? 



সপ্ুত্রিংশত অধ্যায় । ৪০৫ 

গোষ্ামী। বিজয়! শৃঙ্জার নাম! রসের স্বন্ধপ জানিলেই স্থায়ী ভাবের রসতা! 

বুঝিন্তে পারিবে। 

বিজয়। শৃঙ্গার কি? 

গোল্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর বসের নাম শূঙ্গার। তাহা ছুই প্রকার 

অথাৎ বিপ্রলম্ত ও সম্তোগ। 

বিজ্লয়। বিপ্রলন্তের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । সংঘুক্তই হউন বা আযুস্তই হউন যুবক যুবতীয় অতীষ্ট যে 
আলিজলাদি তাহার ভাবে বে ভাব প্ররুষ্টকূপে উদ্দিত হয় তাহাই সম্তোগের 

উন্নতিকারক বিপ্রলভ্ভ নামক ভাব বিশেষ | বিগ্রলাপ্তের অর্থ বিরহ ব| বিম্োগ। 

বিজয় । বিপ্রলস্ত কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন ? 

গোস্বামী । রঞ্জিত বনে পনরায় রং দিলে যেরূপযমাগ বৃদ্ধিভয় তন্রপ বিরহ 

দ্বার! পুন সন্ভোগে রসোতকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ত বাতীত সম্ভোগের পুটি হয় ন1। 
বিজয় । বিপ্রলম্ত কত প্রকার? 

গোস্বামী । পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্বিধ বিপ্রলন্ত ৷ 

বিজয়। পূর্বরাগ কি? 

গোন্বামী। যুবক যুবতীর পরম্পর সঙ্গমের পুর্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদি জাত 

রতি উন্মীলিত হচ্গ তাহাই পূর্ববরাগ। , 

বিজ্নয় | হর্শন কত প্রকার ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাহার রূপ দেখা, এবং 

পে তাছাকে দেখাকে দর্শন বল! যায়। 

বিজয়। শ্রবণ কত প্রকার? 

গোস্বামী । স্ততিপাঠকবন্দী, সখী দুতী ইছাদের মুখে এবং গীতাদি 
হইতে যাহ! শুনা যার তাহাই শ্রবণ । 

বিজল্ন। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । পুর্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দেশ করা 

হইয়াছে, পূর্বরাগে ও মই সকলকে হেতু বল। যায়। 

বিজয় । ব্রজ্গ নায়ক নায়িকার মধ্যে কাছ্ছার পূর্বরাগ প্রথমে হয়? 

গোস্বামী । ইহাতে অনেক বিচার । সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধো স্রীলোফের 

লঙ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্রীকে অন্থেবগ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের 

প্রেম অধিক বলিয়া বৃগাক্ষীদিগের পূর্বরাগ অগ্রসয়।' ভক্িশাজে ভক্ষেয় প্রথমে 
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পুর্বরাগ জন্ম । ভগবানের রাগ পশ্চাৎবর্তী। ব্রজদেবী সকল ভক্জেয় অবধি 
বলিয়া, তাহাদের পূর্বরাগ অধিক ঢারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়। 

বিঙ্গয়। পূর্ববরাগে সধপরিভাব কি কি? 

গোস্বামী ॥ ব্যাধি, শঙ্কা, অহুয়া, শ্রম, ক্ুম, নির্কেদ, ওত্নুকা, দৈন্, 

চিন্তা, নিদ্রা, প্রবৌধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, যোহ, মৃতাদি বাভিচারী' ভাব |: 
বিজয় | পূর্বরাগ কর় প্রকার? 

গোশ্বামী | প্রৌঢ়, সমঞ্রস ও সাধারণ ভেদে পূর্বরাগ ভ্রিবিধ। 

বিল্ল়। (প্রীচ পুর্বরাগ কিরূপ? 
গোস্বামী । সহথ রতিরূপ পূর্বরাগন্ট প্রৌট | এই রাগে লালসাদি মরণ 

পর্যন্ত দশ] হয়। সেক্ট সেই সঞ্চারি ভাবের উৎকঠতা গ্রাধুক্ক ই সকল দশা হয়। 
বিজ্ঞ । ঈশাগুলি বলুন ? 

গ্রোস্বামী। লালসোছেগজাগধ্যত্তানবং জড়িযাত্র তু। বৈয়গ্রাধ বাধি- 

কুম্মাদে! মোছো মৃছা দশ। দশ । অথাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগধ্যা, তানব, জড়তা, 

ব্যগ্রতা, বাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা। প্রৌডরাগে দশা 

সকল ও প্রৌড়। 

বিজয় । লীলসা কিরূপ? 

গোস্বামী । অভীষ্ প্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্কাই লালসা । তাহাতে ওৎন্ুুক্য, 

চাপণ, ঘৃর্বা ও শ্বাসাদি হয়। | 
বিজয়। উদ্ষেগকি? 

গোদ্বামী। মনের চঞ্চলভাই উদ্বেগ । ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, চপলতা, ততন্ত, 

চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ, লেদাদি উদ্দিত হয়। 

বিজয়। জাগর্য) কি? 

গোম্বামী। জাগরধ্যার অর্থ নিদ্রা! ক্ষ । ভাহীতে শত, শোষ ও" রোগাছি 
' উৎপন্ন হত্ব। 

বিজয় । ভানব কি? 

গোস্বামী । শরীরের কখতাই তানব। ইহাতে দৌর্বল্য ও শিকোভ্রমাদি 

হয়। কোন কোন বাক্তি ভানব স্থানে বিলাপ পাঠ আছে বলেন। 
বিজয়। জড়িমা কি? 

গোস্বামী । ই্টানিষ্ট পরিজ্ঞানের অভীব, প্রশ্ন করিলে জনুত্বয় এবং দর্শন 

ও শ্রধণণক্তির অভাব হইলে জড়িম! হয়। 
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বিজয় | বৈষ্গ্র্য কি? 

গোস্বামী । ভাব গান্তীর্যোর বিক্ষোভ এবং আসহতাঁকে ৈয়গ্রা বলা যার। 

ইহাতে বিবেক, নির্বেদ, খেদ ও অশুয়া থাকে । 

.. বিজ্ঞয়। ব্যাধি কিৰপ? 

গোস্বামী । অভীষ্টালানে গেকের পাঙুত ও উত্তাপ লক্ষণ ব্যাধি। 

শীতম্পৃচা, মোহ, নিশাঁস পাভনাদি ইহাতে থাকে । 
বিজয়। উন্মাদ কি ? 

গোশ্বামী । সর্ধবস্তানে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে ভগ্মনহ্কতহ নিবঙ্ধন অন্য 

বন্তাতে সেট বস বলিয়া যে ত্রাস্টি তাঁচাই উন্মাদ | ইচ্ন্বেষ, নিশ্বাস, নিমেম এবং 

বিরহাি ইহাতে সম্ভব হয় । 

বিজয় । মোহ কিজপ? 

গোম্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে মোহ বলেন। নিশ্চলতা ও পতন 

ইহাতে ঘটে। 
বিজয়। মৃত্যু কিরূপ? 

গোস্বামী । সেই সেই প্রতিকারের হ্বারা যদি কার মমাগদ না! হয় তাহ! 

হইলে মদন পীড়! প্রযুক্ত মরণের ই্তাম ঘটি থাকে । মুভিতে স্বীয় প্রিয় রন্ত 

সকল বয়শ্তার প্রতি সমর্পথ হয় এবং তৃঙ্গ, মন্দবাু, জ্যোৎসা, কদদ্ধ ইহাদের 

অনুভব হয়। 

বিজয়। সমঞজস পূর্বরাগ কিরূপ? 

গোস্বামী । সমস পূর্বরাগ সমগ্জলা রৃতির স্বরূপ। তাহাতে অভিগাষ, 
চিন্তা, স্ৃতি, গুণ সন্থীর্ভন, উদ্বেগ, ধিলাপের সহিত উল্মা?, ব্যাধি, জড়ত। ও 

মৃতি থাকে। 

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি? 

গোশ্বামী । প্রিয় ব্াজির সঙ্গলিগ্পার় যে চেষ্টা তাহাই অভিলাষ । এই 

অভিলাষ নিজের ভূষণ গ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন। 
বিজয়। এস্থলে চিস্তার আকার কি? 

গোঁশ্ামী। অভীই প্রাপ্তির উপার সকলের ধ্যানই চিন্তা । শধ্য বিবৃতি 

ভার্থাৎ বিধরণ, নিশ্বাস ও নিল্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লঙ্গণ রূপ। 
বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি? 
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গোশ্বামী। অনু প্রিষব্যক্তি ও ততসত্বন্ধীয় বিষ চিন্তাই শ্যতি। কর্ণ, 
অঙ্গ-বৈবস্ত, বাম্প ও নিশ্বানাদি ইহাতে লঙ্ষিত হয়্। 

বিজয়। গুগক্বীর্তন কিরূপ? 

গোস্বামী । সৌনরধ্যাদি গুণের শ্লাঘ! করাকে গুণকীর্ভন বলে। কম্প, 
রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদগদাদি ইহার অন্থভাব | উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উদ্মাদ, ব্যাধি, 

জড়তা ও যৃতি এট ছয়টী সমঞ্জদ! রতিতে যত টুকু সম্ভব হয় তাহাই সমগ্জস 

পুর্বরাগে পাওয়! ঘায়। 

বিজয়। প্রডে। ! সাধারণ পূর্বরাগ লক্ষণ বলুন ? 

গোস্বামী । যেরূপ সাধারণী রতি সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস যাগ । ইভাতে 

বিলাপ পর্য্যস্ত ছয়টী দশ! কোমল ভাবে উদয় হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বণিয়! 

খলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্বরাগে পরম্পর বয়ন্যের হস্তে কামলেখ পণ্র 

ও মাল্যাদি গ্ররণ হুইয়। থাকে | 

বিজয় । কামলেখ কি প্রকার? 

গোম্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষরেদে হই প্রকার। প্রেম 

গ্রকাশক হইলেই কামলেখ হয়। 

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ? 

গোস্বামী । বর্ণবিভ্াশৃন্ত রুক্তবর্ণ গল্পবে; অর্দচন্্রূপ নথাঙ্কই নিরক্ষর 
কামলেখ। 

বিজয় । সাক্ষর কি প্রকার? 

গোশ্বামী। প্রান্ত ভাষায় গাথামরী লিপি শ্বহন্তে লিখিত হইলে সাক্ষর 

কামলেখ হয়|. কামলেখ হিস্থুলত্রব, কন্তরি ও মসী স্বার লিখিত হয়। 
তাছাতে বড় বড় পুম্পদলকফে পত্র করা হর, কুদ্কুদদ্রব দ্বার! যুদ্রান্কণ হর, পদ্মতস্ত 

বার! বাধা হয়। 

বিজয়। পূর্বরাগের ক্রম কি? 
গোম্বামী। কেন কেহ বলেন যে প্রথমে নয়ন প্রীতি, পরে-চিস্তা ; পরে 

আসজি ; পরে সন্বল্প ; পরে নিড্রাচ্ছে ; পরে কুূশতা ; পরে অন্ভ বিষয় নিবৃত্ত; 

পরে লঙ্কা! নাশ; থরে উন্মাদ; পরে মৃচ্ছ1) অবশেষে মৃত্যু | এইরূপ কাম- 

দশা হইয়া থাকে । পূর্বরীগ নাক ও নারিক1 উভয়ের জুই থাকে 1 প্রথমে 
নীন্গিকা এবং পরে কষ্ের। 

বিজয়। মান কি? 
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গোস্বামী । পরস্পর অন্ুরক্ত দম্পতির একঙর অবস্থিতিকালে স্বীয় 
অভীষ্ট রূপ আলিগন বীক্ষণাদি রোধক ভাবকে মান বলে। মানে নির্ষেদ, 
শঙ্ক।, ক্রোধ, চাঁপল, গর্ব, অগ্থযা, অবহিগা, গ্লা!ন এখং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব 
আছে । 

বিজয় । মানের আশ্রয কি? 

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পুর্বের মান নামক রস হয় না। 
হইপে সঙ্ধোচ হয়। সেই মান সহেতু ও শিহেতু ভেদে ছিবিদ। 

বিজয়। সহেতু মান কিকূপ ? 

গোস্বামী । প্রিয় ব্যক্তি বিপঞ্ষেব বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদয় 
£য়, সেই ঈগ। প্রণয় মুখ্য হইয়। সভেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছেন 
মে স্নেঠ ব্যতীত ভয় হয় না। গ্রাণম ব্যতীত ঈর্ষ। হয়ন| । সুতরাং মান 
প্রকার মাত্রই নায়কনাধিকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি 

বিবাজমান, বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য অন্থুমান করিয়। তীহারই হৃদয়ে অসহিষুতা জন্মে । 
দ্বাকার পাবিজাত পুষ্পপান শনিষক়্াও সতভ্যভাম। বাতীত আর কোন মহিষীর 

জদযে মান উৎপন্ন ভয় নাই । 

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানভ কত প্রকাব? 

গোস্বামী । এঞত, অন্জমিত ও দু্ভেদে তাহা তিন প্রকার । 

বিজয়। শ্ুত কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রিয় সী ও স্তকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে এবণকে এত 

বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বল যায়। 

বিজয় | অনুমিত বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার? 

গোম্বামী। তোগাঙ্ক,' গোত্রস্বলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অন্নুমিত হয়। 
প্রিয় ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগেব থে লঙ্ক (চিহ্ন ) দেখ| যায় তাহাই 

ভোগাঙ্ক। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নাম গোত্রহ্থলন | 

ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা ছুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্প্রে যে বিপক্ষ 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই স্বপ্দুষ্ট। 

বিজয়। দর্শন কিবপ। 

গোম্বামী। অগ্ঠ নায়িকার সহিত নানক ক্রীড়া! করিতেছেন একপ দেখাকে 
দর্শন বলেন । 

বিজক্ন। নিহেও মান বিরূপ? 
৫৭ 
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গোস্বামী। বস্ততঃ কারণ নাই কিন্ত কোন প্রকার কারণাভাঁসই পণয়কে 

আশ্রয় করিলে তাহা নিহেতু মানাবন্থা গ্রাপু ভয়। প্রণয়ের পরিণাম 

সঠেতুমান | এণয়ের ঝিলালোদিত বৈএবই নিষ্জেতুমান | ইহাকেই প্রণয়মান বগ। 

যাম। প্রাচীন পর্তিতগণ বলেন সর্পের স্তায় প্রেমের স্বভাব কুটিলাগতি । এইট 

কারণেই নায়ক নায়িকার অভেতু ও সঞ্চে ছুই প্রকার মান উদয় হয়'। 

অবভিথাদিই এ রূপের ব্যভিচাবি ভাব। 

বিজয় | নিছ্েতুক মান কিনপে উপশম হয়? 

গোস্বামী | নিঠ্েঠক মান স্বয়ং উপশম হয । কোন যত্রেব প্রয়োজন হয় 

না। আপনিই ভাম্তাদি উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হম কিন্তু সঠেঠকমান সাম, ভেদ, 

ক্রিয়া, দাণ, নতি ও রসান্থরাশ্রায় উপেক্ষা দ্ধাবা পশম হইয়া থাকে । বাপ 

মোক্ষণ ও হান্যািহ উপশমের লক্ষণ | 

খিজয়। সাম কি? 

গোস্বামী । প্রিয়খাকা রচনের নাম সাম । 

বিজয় । ভেদ কি? 

গোস্বামী । ছেদ দুই প্রকার অর্থ ও ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহাম্সা প্রকাশ এব" 

সথদিগের দ্বারা উপালন্ অথাৎ ঠিরক্ষার প্রয়োগ । 

খিজয়। দান কিকষপ? 

গোস্বামী । ছলপুর্বক ভষণাদ গ্রদানকে দান পলা যায় । 

বিজয় । নতি কিবপ ? 

গোস্বামী । দৈগ্ আলম্বন পুব্বক পদে পতিত ভওয়ার নান নতি। 

বিজয় । উপেক্ষা কিজপ ? 

গোস্বামী। সামাপ্দ গ্বাবা মানভঙ্গ হইল ন1] দেখিষ] তুর্ধনীং ভাব গ্রহণ 

করার নাম উপেক্ষ। । অন্তার্থ হুচক বাকা দ্বার! প্রসন্ন কারক উক্তিক্রমে লন 

দিগকে প্রসন্ন করানকে ও কেহ কেহ উপেক্ষ। বলেন । 

বিজন্ন। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ কবিষাছেন, তাহার কি অর্থ? 

গোস্বামী । আকম্মিক ভয়াির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম রসান্তর। এ রপান্তর 

যাদুচ্ছিক ও বুদ্ধিপূথ্বিক ছুই প্রকার হয়। আপনি যাহ! ঘটে তাহা যাদৃচ্ছিক এবং 

প্রঠ্যুৎপন্নবুদ্ি দ্বাগ! যা! করা যায় শাগ। বুদ্ধিপুর্বক | 

পিল শী ণ্যান উপ্া্দ শান*্দ গ্যগ 
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গোঁষ্বামী। দেশ কাল বলে এব* মুরলীরবে। অন্ত উপার ব্যাতীত ও 

প্রজললনাদিগের মান ভঙ্গ হয়। লুমান অল্পায়াস সাধ্য । মধ্যমমান যন্রসাধ্য। 

গঞ্ঈয় মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা ডঃসাধ্য। মানে কষ্খের প্রতি এই 

সকল উক্তি হয় যথা | বাম, ছুল্লীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলখেট, 

মভাপূর্ভ, কঠোর, নিলচ্জ, অঠি দুল্লণিত, গোপী কামুক, রমণীচৌর, গোপীধর্ঘম- 

নাশক, গোপসাধবীবিড়ম্ব্, কামুকেশ্বব, গাঁততিমির, শ্ঠাম, বন্গচোর, গোবদ্ধন, 

উপত্যকার শস্ক। 

বিজয় । প্রনবৈচিত্য কি গ্রাকার ?. 

গোস্বামী । পিয়সন্িধানে থাকিয়। ও প্রেমের উতকর্মবশতঃ বিশ্লেষবুদ্ধি। 

নিচ যে আছি তাহাই প্রেমনৈচিস্তা। প্রেমোতকর্ষ দ্বারা এক প্রকার বর্ণ 

উদয় হয়, তাহাই লান্ঠিপে ধিযোগনুদ্ধি আনিয়া ফেলে । চিন্তের অস্বাভাবিক 

ভাবই বৈচিন্তয। 

বিজয় । প্রনাস বিবাপ? 

গোশ্বানী। পুরে সঙ্গম ছিল । সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, 

গ্রামান্্র, রসান্তর ও স্যানান্তরকপ ব্যৎপান উপস্থিত হয়) তাহাকে প্রবাস বলেন । 

এষ্ট প্রবাসরূপ ব্প্রপান্ত ভর্ম, গর্ব, মদ, ভ্রীড়।, তাগ করিয়। অগ্ঠ সমস্ত শঙ্গার- 

মোগ্য খাভিচারীভাব হয় । বুদ্ধিপূর্ববক প্রবাস, অনুণ্ধ পুর্ধক প্রবাসভেদে তাহ! 

ঢই প্রকার । 

বিজয। বুদ্ধিপুর্ধ্বক প্রবাস কি প্রকার? 

গোস্বামী । কার্দ্যান্থুরোধে দুরে গমনের নাম বুদ্ধিপুর্বক গ্রবাস। শ্বভক্ত 

গ্রীণনই কুষেের কাধ্য ॥ কিঞ্চিংদূরে এবং সদর গমনভেদে গ্রবাস ছুই প্রকার । 

হুদৃর প্রবাস ভাবী, অথাৎ ভখিষ্যৎ ভবন অর্থাৎ বর্তমান ও ভূতভেদে ত্রিবিধ। 

সুদূর প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ প্রেন্নণ হয়। 

গবিজয়। অবৃদ্ধিপুর্বক 'প্রবাস কিন্প ? 

গোস্বামী । পারতন্ত্রা বশতঃ যে প্রবাস হয় তাহাই অবুদ্ধি পুর্বক। দিবা 

অদিব্যাদি ঘট”1 জনিত পারতন্ত্র অনেক প্রকার । প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ 

তানব, মলিনাঙগত, প্রলাপ, ব্যার্ধি, উন্মাদ, মোহ, কুছ দশদশা হয়। কৃষ্খের 

প্রবাস বিপ্রলন্তে ত্র নকল দশা উপলগগণরূপে হয়। বিজয়! ্রনভেদে দশা- 

ভেদ তন্তৎ প্রেমের অনুভীবরূপে সম্ভব হয় । করুণাবিষয়ক বিগ্রহ শত সমস্যই 

প্রবানবিশেষ বলিয়। করুণা লক্ষণ পুথকৃৰপে কর! যায় নাই । 
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বিজয়, বিপ্রন্ত,বিষয়ে মকল কথ! চিন্ত! করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন 

যে বিপ্রলন্ত রস স্বতঃসিদ্ধ নয়। তা কেবল সম্ভোগ রসের পুটি করে। যদিও 

জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলস্ত রস বিশেষকপে উদয় হইয়া! অবশেষে সম্ভোগবরসের 

অনুকুল হয় তথাপি নিত্যরদে কিছু কিছু বিপ্রলম্ত অবস্থিত থাকিবে; নতুঝ! 

বিচিঅলীলা সম্তব হইবে না। 

অস্টব্রিংশদধ্যায় | 

শৃঙ্গার রস। 

করযোড় পুর্ববক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগ রসের বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে 

তিনি কঠিতে লাগিলেন । 

গোস্বামী । রুষ্চলীল1 প্রকট ও অপ্রকটছেদে দুই গ্রকার । বিপ্রলভ্ত রসে 

নে বিরহাবস্থ। বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকটলীল! অগ্রুসারে কথিত হইয়াছে । সদা 

রাদাদ্দি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই 

বিরহ হয় না। মথুর! মাহাত্ম্য কথিত আছে যে গোপ গোপকা সঙ্গে তথায় 

কষ ক্রীড়া করেন। ক্রীড়তি এই বর্তমান (প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ক্রীড়।! নিত 

ইহাই জানিতে হইবে। স্থতরাং গোলোক বা বুন্দাবনের অপ্রকট লীলাঁয় রুষঃ 

লীলার দুরপ্রবাসগত বিরত্ব নাই। সন্তোগই নিত্য। দর্শন আলিঙ্গনাদির 
আম্কুল্য ভাব নিষেবণ দ্বার! যুবতীর উল্লাস আরোহণপুর্বক যে বিচিত্র ভাব হয় 

তাহাই সম্ভোগ । মুখ্য গৌণ ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ। 

বিজয় । মুখা সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । জাগ্রদবস্থায় যে সপ্তোগ তাহাই মুখ্য। মেই মুখ্য সম্ভোগ 
চতুর্বিধ। পুর্বরাগের পর যে সম্ভোগ তাহ! সংক্ষিপ্ত । মানের পর যে সম্তোগ 

তাহা সংকীর্ণ । কিন়ৎ দৃর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ তাহা সম্পন্ন এবং সদুর 
প্রবাসের পর যে সম্ভোগ তাহা সমুদ্ধিমান। ্ 

বিজয়। সংক্ষিপ্র সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । ভয়, লজ্জ! ইত্যাদি দ্বারা যুবক যুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার 
অর্থাৎ পরিপাটা নিষেবণ করেন তাহাই সংক্ষিপ্ত স্তোগ। 

বিজন । সংকণ সম্ভোগ কি? 



অফ্টত্রিংশত অধ্যায় । ৪১৩ 

গোশ্বামী। যে স্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির ম্মরণাদি ক্রমে সংকীর্ধ্যমাণ 

উপচার হয়, কিঞ্ত্িপ্ডেক্ষু চর্বণের ভ্যায়, সেস্থলে সন্ীর্ণ সম্তোগ। 

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি? 

গোস্বামী । প্রবাস হইতে কাস্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয় তাহাই 

সম্পন্ন সম্ভোগ । তাহাও আগতি ও প্রান্র্ভাব ভেদে দু প্রকার। লৌকিক 

বাবহারে যে আগমন তাহাই আগতি। প্রেমসংরস্তবিহবল প্রিয়তমা দিগের 

সম্মুখে কুষ্ণের অকল্মাৎ যে আবির্ভাব তাহাই প্রাহুর্ভাব। প্রাছুর্ভাবেই স্বাতী 

স্থখোতসব হয়। ” 

বিজয়। সমুদ্ধিমান সম্ভোগ কি ? 

গোস্বামী । বুবক যুবতীর পরম্পর দর্শন ছুল্ল'ভ কেনন! পারতন্ত্রবশত: তাহ! 

ংঘটনীষ সব্বদ! হয়ন।। সেই পারতন্ত্র হইতে বিমুক্ত ভইম। অতিরিক্ত উপভোগকে 

সমুদ্ধিমান সম্তে।গ বলা যায়। সন্তোগ রস ছন্ন ও প্রঙ্কাশ ভেদে চুই প্রকার 

সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই। 

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণের লীলা বিশেষ যাহা স্বপ্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহ! গৌণ। 

সামান্ ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন দুই প্রকার। সুতরাং গৌণ সস্তোগ ও দুই প্রকার 
ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন তাহখই সামান্ত |. বিশেষ স্বপ্ন সম্ভোগ জাগর্যয 

হইতে অদ্ভুতরূপে নির্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্যয সম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। 

এই রস ভাবোতৎকগ্ঠাময়। পূর্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্ব সংকীর্ণ, স্বর সম্পন্ন ও 

স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে। 

বিজয়। ম্বপ্রে বস্তুত কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমুদ্ধিমান 

সম্তোগের সম্ভোগ হয়? 

গোস্বামী । জাগর ও স্বপ্নের শ্বূপ একই প্রকার। উধষা! ও অনিকুদ্ধের 

যেপূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রুপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ প্রিয়দিগের ও অবাধিত শ্বপ্প আছে। 

হ্তরাং সিদ্ধ ভক্তদিগের পরমান্ডুত শ্বপ্লে জাগরের স্তার তূষণা্দি প্রাপ্তি দেখ! যায়। 

শ্বপ্রও দুই প্রকার । জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্রায়মান জাগর। সমাধিন্ধপ চতুর্থ 

অবস্থা অতিক্রম করিয়! প্রেমময়ী পঞ্চম অবস্থ! প্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন তাহ! 

রজোগুণজনিত শ্বপ্রের ন্রায় নয়। অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অগ্রারৃত, নিশুণ ও 

পরম সত্য । অতএব কৃষ্ণের বিলাম এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্ন বিলাসে প্রিয়া- 

দিগকে স্বপ্ন সস্তোগ করান। 



৪১৪ জৈব ধন্। 

বিজয় । সম্তোগের বিশেষ নিরূপণ করুন । 

গোস্বামী । সাস্তাগের বিশেষ এই সকল। সন্দর্শন, জন্প, স্পশন, বন্সরোধন 

পথবন্ধ করা, রাস, নুন্দাবন ক্রীড়া, ষসুনাজলকেপি, নৌকা খেলা, পুষ্প, 

চৌর্যালীলা, ঘট ( দানলীলা ), কুপ্জে লুকাচু'র খেলা, মধুপান, রুষ্ণের স্ত্রীবেশ 
ধারণ, কপট নিদ্রা, ছাতক্রীড়া, বন্ত্রাকর্ষণ, চুঙ্ঘন, আলঙলগন, নখার্পণ, খিম্বাধর 

হুধাপান ও নিধুবন রমণাদি সম্প্রয়োগ। 

বিজ্য়। প্রো ! লীল! খিলাম এক প্রকার এবং মংগ্রয়োগ অগ্ঠ প্রকার । 

এই ছুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ? 

গোস্বামী । সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলা বিলাসে অধিক সুখ। 

বিজয় । প্ররের়পীদগের কৃ্খের প্রতি প্রণয়োক্ত কি প্রকার? 

গোহ্বামী। সথীগণ কুষ্জকে এইরূপে প্রণয় সম্বোপন করেন। চে গোকু- 

শানন্দ। হে গোবিন্দ । চে গোষ্ঠেন্্রকুলচন্ত্র ! ে প্রাণেশ্বব। হে স্ুন্দরোত্তংস ! 

হে নাগরশিরোমণি ! হে বৃন্দাবনচন্ত্র! হে গোকুলরাজ ! £ে মনোহর ! 

বিজয়। গ্রভে। ! কৃষ্ণচলালা প্রকট ও অগ্রকট ভেদে ঢু গুকার হইলে ও 

একই তত্ব । কিন্তু প্রকট ব্রলীলা কয় প্রকার। 

গোস্বামী । প্রকট ব্রলীল! নিতা নৈমিাত্তক ভেদে ছুই প্রকার। বরে 
অষ্টকালীয়৷ লীলাই নিত্য । পুতন1 বধাদি ও দূর প্রবাসাদি নোমাত্তক লীগা.। 

বিজয়। প্রভে! ! ' আমি নিতালীল। নিদেশ জানিতে ইচ্ছ। করি। 

গোম্বামী। বিজয়! তুমি মেই লীলা খধিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন 

তাহ। শুনিবে কি শ্রীমদেগাক্বামীগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহ! শুনিবে। 

বিজয়। খধিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গোম্বামী। নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ববাহো! মধ্যাহুম্চাপরাহুকঃ। 

সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ বথাক্রমং | 

মধ্যাঙ্ছো যামিনী চোভৌ যনুহূর্তমিতৌ স্থৃতৌ | 
ত্রিমুহূর্তমিতে। জয়! নিশাস্ত প্রমুখাহপরে ॥ 

নিশাস্ত, প্রাত, পূর্বাই, মধ্যাহণ, অপরাহু সান়্ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীলা ভেদে 

লীল! অই্টকালীন । রাভ্রিলীল! ও মধ্যাহৃলীল! ছয় ছয় মুহূর্ত । অন্য সকল লীলাই 

ভিন তিন মুহূর্ত । ছুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সনৎকুমার সংহিতায় সদাশিব এই 
অষ্টকালীর লীল! অনুসারে যে সেব! নিরূপণ করিয়াছেন তাহ! হইতেই লীলা বোধ 
করা যায়। 



অফ্টত্রিংশৎ অধ্যায় । ৪১৫ 

খি্য়। প্রভে!! আমি কি সেই জগদগ,রু সদাশিব বাঁক্যগুপি শুনিতে 

পারি? 

গোস্বামী । শুন, সদাশিব উবাচ। পারকীয়াভিমানিন্স্তথান্ত চ প্রিয়াঃ 

জনা | প্রচুরেণৈব ভাবেন রনয়ন্তি নিজং প্রিয়ং। আক্মানং চিন্তয়েত্ত্র তাসাং 
মধ্যে মনোরমণং। ূপ-মৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকতিং। নানা-শ্জি- 

কলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুবপিণীং। অথিতামপি কৃষ্ণেণ ৬তো ভোগপরাজ্মুখীং | 
রাপিকান্ুুচরীং নিতাং তৎসেখধনপরার়ণাং। কৃষ্চাদপাধিকং প্রেম রাধিকায়াং 

গ্রাকুব্বতীং | গ্রীত্যাগ্ুদিবসং যত্রাস্তঁয়োঃ* সঙ্গমকাগ্িণীং। তৎসেবনন্ুখাশ্বাদ- 

ভরেণাঙস্থনিবু তাং। ইত্যাম্মানং বিচিন্ত্যৈব তঞঙ সেখাং সমাচরেখ। ত্রাঙ্গং 

মুহ্উমারভ্য যাখন, স্তান্মভানিশি। 

বিজয় | নিশাস্তলীলা কিণপ ? 

গোস্বামী | শ্রারন্দা উা১। মধো বুন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশতৎকুঞ্গমগ্ডিতে | 

কল্পবুগনিকুজেধু দিব্যরত্্ময়ে গৃহে । শিদ্রিতৌ ভিষ্ঠতন্তল্নে নিবিড়ালিঙগিতো৷ 

মিথঃ| মদ্রাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভর্বোধিতাবপি । গাঢ়ালিজননির্ভেদ, 

মান্ডো তন্তঙ্গকাতরৌ। নো, মাতং কুরুতন্তল্লাৎ সমুখাতুং মনাগপি। ততশ্চ 

শারিক। শবৈঃ শুকশন্বোশ্চ তৌ মুহুঃ। বোধিতো বিবিধৈর্বাকৈযঃ শ্বতল্লাহুদতি- 
ঠতাং। উপবিষ্টৌ ততো দৃ্ট। সথয্তল্পে মুদবান্বতো | প্রবিশ্ত চক্রিরে সেবাং 

তৎকালস্তোচিভাং তয়োঃ। পুনশ্চ শারিক1] বাক্যৈরুথায় তৌ শ্বতল্পতঃ | 

আগতে স্ব স্ব ভবনং ভাত্যুৎকাকুলৌ মিথঃ। 

বিজয়। প্রাতলীপা কিরূপ? 

গোস্বামী । প্রাতশ্চ কোধিতো। মাত্র! তল্লাতুখায় সত্বরঃ। কত! কষে! 

দন্তকাষ্ঠং বলদেবদমন্থিতং | মাত্রান্থমোদিতো। যাতি গোশালং দোহনোতস্ুকঃ। 

গাধাপি বৌধিতা। বিপ্রবয়স্তাভিঃ শ্বতল্পতঃ।॥ উখায় দন্তকাষ্ঠাধি কৃত্বাহভ্যঙ্গং 

সমাচরেৎ। ম্নানবেদীং ততে। গত্ব। শ্নাপিত। ললিতাদিতিঃ | ভূষণৈরিবিধৈর্দিব্য 

ন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ । ততশ্চ স্বজনৈন্তন্তাঃ শুশ্রষাং প্রাপ্য যত্বুতঃ। 

পক্তমাহ্য়তে স্বয়ং সা সখী সা যপোদয়!। নারদ উবাচ ।॥ কথমাহ্য়তে দেবী 
পাকাথং পা! যশোদয়া । সতীবু পাককর্ীযু রোহিণী প্ররমুখান্বপি। শ্রীবৃন্দা 
উবাঁচ। দুর্ববাসসা! স্বয়ং দত্তো বরস্তন্ত মুদা মুনে। ইতি কাত্যায়ণী বজ্ধাৎ শ্রুত- 
মালীনয়া পুর|। তা যণ্পচ্যতে দেবি তদক্সং মদনুগ্রহাৎ। মিষ্টং স্বা্মুত- 
স্পর্গিভোভরাধুদরং তথা । ইত্যাইধতি ভাং নিত্যং যশোদ। পুত্রবৎমল|। 



৪১৬ জৈব ধন্ম। 

আযুশ্বান মে ভবে প্ুত্রঃ স্বাহলোভাতয়! ইতি। ন্বত্রাগ্তমোধিত সাপি হর! 
নন্দালয়* পরন্গেৎ। সসথী প্রকরাস্তএ গত্ব! পাঁকং করোতি চ। কৃষ্জোপি দৃগ্ধং গাঃ 

কাশ্চিং দোঠায়ত্। জটৈঃ পরা । আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ শ্বগৃহং সথি্িবুতঃ 

অভ্যঙ্গমদ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংপ্লাধতো সুদ! ॥ ধৌতবন্ত্রধরঃ অথ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ 

পিবস্্র বদ্ধকেশশ্চ  গ্রীঝালোভাপরিস্কুরং ।  চক্দ্রীকারম্থুরস্তালস্িলকালোক- 
পঞজিতঃ | কষ্কনাঙ্গদ-কের়,র-রত্বমুদ্্া-ললৎকরঃ। মুক্তাহারন্থুরদ্বক্ষঃ মকরাকৃতি- 
কুপ্তলঃ | মুহুরাকারিতে মাত্র! প্রবিশোষ্ভঠাজনালয়ং। অবলন্ব্য ক4ং সখৃার্বলদেব- 

মনুব্রতঃ। তুক্তুা চ ধিবিধান্নানি মাজ্ঞা চ সথিভিব্র৩ঃ। হাসয়ন বিবিখৈহাসৈঃ 
সথীংস্তৈহ্লাত ম্ব্ং। ইখং ভুক্ত তথাচম্য দিব্যথট্রোপরি ক্গণং।  বিশ্রমেৎ 
সেবটকর্দওং তান্ুলং বিভজনদন্। 

বিজয়। পৃব্বান্ুলীল৷ বলুন । 

গোদ্বামী। গোপবেশধরঃ কষে ধেনুবুন্দপুব্ঠসরঃ | ব্রজখালীজনৈঃ গ্রীা। 

লব্বৈরহ্ুপতত পণি। পিতরং মাতরং নত্বা! নেত্রান্তেন প্রিক়্াগণং । যথাযোগ্যং 

থ| চান্তন্ স নিবর্ভা বনং ব্রজেৎ। বনং গ্রবিগ্ত সখিভিঃ ক্রীভয়িত্বা ক্ষণং ততঃ । 

বঞ্চয়িত| চ তান্ সর্বান্ ছিত্রৈঃ প্রিয়সখৈষু'তঃ। সাক্ষেতকং ব্রজে্বর্যাৎ প্রিয়া-সন্দশ- 
নোত্মকঃ । 

বিজয্ন। মধ্যান্তলীল! বর্ণন ককন। 

গোস্বামী । সাপি কৃষ্ণে বনং যাতে রং তং বনমাগত! ৷ কুষ্যাদিপুজ।- 

ব্যাজেন কুম্ুমাগ্তাহ্ৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিক্সসঙ্গেচ্ছয়! বনং। ইখং 

তৌ বহযত্ধেন মি লত্বা সগণং ততঃ বিষ্াৈবিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীভতো মদ । 
হিন্দোলিক! সমারূটো সথিভিদেলিতৌ কচিৎ। কচিদ্ধেণুং করন্তস্তং প্রিয়াচপতি 

ইরিঃ। অস্বেষয়ন,পালন্ধো! বিপ্রলন্ধো প্রিয়্াগণৈঃ | হাপিতো বহুধা তাভিহসত্য 
ইব তিষ্ঠতি। বসস্তখ্তুন! জুষ্টং বনথওং কচিস্ুদা । প্রবিষ্ত চন্দনাস্তোভিঃ 

কুম্কুমীদি জলৈরপি। বিসিঞ্চতে! ন্ত্রমুক্কৈস্তৎপক্ৈলিম্পতো৷ মিথঃ। সথ্যোপ্যেবং 
বিসিঞ্ণস্তি তান্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ। তথান্তান্থ খতুভুষ্টা ক্রীড়তো বনরাজিযু। 
তৎকথালোচিতৈনানা বিহ্বারৈঃ সগণে। দ্বিজ। শ্রান্তৌ কাচিন্ক্ষমূলমাসাহা 
ম্ননিষত্তম। উপবিস্তাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ। ততো মধুমদোন্মতৌ 
নিয়! মিলিতেক্ষণৌ । মিথঃপাণি সমালম্ব্য কামবাণ-প্রদঙ্গতৌ | রিরংন্ুবিশতঃ 
কুজে স্মণংপাদাঁজকৌ পথি। বিক্রীড়তুস্তত্র তত্র করিণেটা গুথপৌ যথা। 
সাখ্যোপি মধুতিমত্ত! নিজ্রয়। পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কুজপুঞ্োষু সর্বতঃ পরি- 
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তন্ঠিরে ৷ পৃথগেন চ বপুষ। কমেগেপি ষুগপথ্ভূঃ | সর্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেও প্রয়াণাং 

পল্সিতে। মুুঃ | রময়িত্বা চ তাঃ সর্বাঃ কঞ্গিণী গজরাডিব। প্রিয়াং গত তয়! ভাতঃ 

ক্রীভিতাভিঃ সরো! ব্রজেৎ। আ্রীনারদ উধাচ। বন্দে শ্ীননপুওস্ত মাধুম্য- 

ক্রীডনে কথং। ্রশ্বদ্যস্ত গ্রকাশোভৃৎ ইতি মে ছিশ্দ সংশখং। শ্রীরন্দ! 
উবাচ । মুনে মাধুর্যামপ্যন্তি লালাশক্িঃ হরেস্্ব স]। তয়! পুথক্ আীভদেগাপ 

গোপিকাডিঃ সমং হরিঃ। রাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমশে দ্বয়ং। ইতি 

মাধুর্য নীলায়াঃ শক্তির্নত্বাশত| হরেঃ। জলসেকৈমিথস্ত এ পীড়িত স্বগণৈস্ততঃ | 

রাসঃ অকৃচণ্পনৈদ্দিব্যভুষণেরপি ভূষিতৌ $ তত্রৈব সরসস্তীরে মণি-দিব্যমে 
গৃহে । অশ্রতঃ ফ্লমুগানি কল্লিতানি মফ়ৈরপি। ভরিস্ত গ্রথমং ভুক্তঃ কান্তম। 

পরিসোবশং | হিত্রাশঃ সেবিতো। গচ্ছেচ্ছায়াং পুষ্পবিনিশ্মিতাং।  ভাঙ্থলৈ 
ধ্যজনৈস্ত পাদসন্বাহণাদিভিঃ। সেব্যমান সমস্তাভিনোদিতঃ প্রেয়মীং ম্মরন্। 
শরাধাপি হবো স্থপ্তে নঙ্গিণী মোদিতান্তরা ॥ ক্ান্তদত্তং জ্ীতম1 উচ্ছি্টং খুভুজে 

ততঃ। কিঞিদেখ ত1 ভুক্ত ব্র্গেৎ শয্য। নিকেতনং। দ্রঈং কাস্তমুখ।- 

স্তোজং চকোরীধ 1নশাকরং। তান্ুল চর্বি৩ং তপ্য ত্র তাঁঙিনিবেদিতৎ | তান্বুণ 

মপি চাশ্রন্তি বিভজে তরপ্রিয়ালিতিত 1 কুষ্ঞোপি তাগাং শুশ্রযুঃ স্বচ্ছন্দ ভাষিতং 

মিথ ॥ প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোপি পটাবু52। তাশ্চ কেপীক্ষণ' কৃত 

মিথঃ কান্তকথাশ্রয়।। ব্যাজনিদ্রাং ভরেজ্জণত্বা কুতশ্চিদঞ্গমানতঃ | বিযুশ্বা বদনং 

দৃগভিঃ পত্তান্ত্যোত্তন্তমাননং | লীল! ইব লজ্জয়! স্থ্যঃ ক্ষণমপূর্ণ কিঞ্চন। ক্ষণা- 

দেখ ততো বস্ত্রং দুবীকত্য তদঙ্গতঃ ৷ সাধুনিদ্রাং ততোসী ত হাসয়ন্ত্যইসন্থি তৎ। 
এবং তো বিধিধৈর্াসৈ রম্যমানৌ গণৈঃ সহ অন্ুঙ্য় ক্ষণং নদ্রা সুখঞ্চ ঘুনি- 
সত্তম। উপবিষ্ঠাসনে দিব্যে সগণো বিভ্তৃতে মুদা । পণীবৃত্ব। মিথোহারং চুহ্প্লেস 
পরিচ্ছদান। অক্ৈধিক্রীভিত প্রেস নন্মীলাপ পুরঃসরং। পরাজিতোপি প্রিয়! 

জিতমিত্যবদন্ময1! | হাবাদিগ্রহণে তস্তাঃ প্রনত্তস্তাভাতে তয় । তয়ৈৰ তাড়িতঃ 

কুষ্ণঃ করোৎপলসরোরুহৈঃ ॥ বিষপ্রবদ(ন। ভূত্ব গতশ্চ ইব নারদ। জিতোন্মি 

চ ত্বয়া দেবি গৃহৃতাং মতপণীরুতং। চুম্বনাদি ময়! দত্তমিত্রযক্ত। চ তথাচরৎ। 
কোৌটিল্যং তদ্ক্রবোদ্রষ্টিং শোতুধ ভত্সনং বচঃ। ততঃ শারী শুকানাঞ্ শ্রত্বা 

রাগাদিকং মিথঃ। নির্গচ্ছতস্ততস্থানাদগন্থকামৌ গৃহং প্রতি। কৃষ্চঃ কান্তা- 

মনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। স! তু সথর্গ।গুহং গচ্ছেৎ সথীমণ্ডলসংঘুত!। 

কিয়দ রং ততে| গত্ব! পরাবৃত্ত্য হরিঃ পুনঃ। প্রবিবেশ সমাস্থায়াং যাতি কুরাগৃ* 

প্রতি। সুম্যধ্। পুজ্ধেগ্ঞ গ্রার্থিতন্তৎসথীজনৈঃ 1 তখৈৰ লিটা দৈ 
৫2 
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পরিহাসবিশারদৈ: 1 ততস্ত। ব্যথিতং কাস্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণ । আননসাগরে 

লীলা ন বিদ্ধঃ শ্বং পরাপরং | বিহ্বারৈবিবিধৈরেবং সার্দযামন্থয়ং সুনে । নীত্ব। 
গৃহং রজেযুস্তাঃ স চ কৃষ্ণে! গবাং ব্রজে। 

বিজয়। অপরাহুলীল! কিরূপ? ্ 

গোস্বামী । সংগমা সসথঃ কষে! গৃহীত্বা গাঃ সমস্ততঃ। আগচ্ছতি ব্রজং 

কর্ষন্ তত্রত্যান্ মুরলীরবৈঃ। ততে। নন্দাদয়ঃ সর্বেধ পরত্বা বেণুরবং ভয়েঃ। গোধূলি 

পটলব্যাপ্তং দু, বাপি নভগুলং। কৃষ্ণস্তাভিমুখং যা্তি কাস্তং দ্রটং সমৃত্সুকাঃ | 

রাঁধিকাপি সমাগতা গৃহে ম্নাত্বা বিভৃষিতা । সম্পাগ্ত কান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি 

বিবিধানি চ। সপীপজ্বসৃতা যাতি কান্তং দ্রঈং সমুতন্তুকা। রাজমার্গে ত্রজদ্্বারি 

যন্ত্র সর্ দিবৌকসঃ। রুষ্টোপি তান্ সযাগম্য যথাবদনুপূর্বশঃ | দশনৈঃ স্পরশনৈ- 

বাপি শ্িতপুর্বাবলোকনৈই | গোপবুদ্ধান্ নমন্কারৈঃ কাজিটর্বাচিকৈরপি | 
সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদঃ ৷ নেত্রাস্ত সুচিঙ্ডেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং 

তথ! । এবং তৈশ্চ যথাযোগাং ব্রজৌকোভিঃ প্রপুজিতঃ॥ গবালয়ং তথা গাশ্চ 

সংগ্রবিষ্তয সমস্ততঃ | পিতৃভ্যাং মথিতে। যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ং | ন্নাতা ভূক্তা 

কিঞিদত্র পিত্রা মাজ্রানমোদিতঃ। গবালয়ং পুনর্ধাতি দোগ ধুকামো৷ গবাং পয়ঃ ॥ 
বিজয়। সায়ংলীল। কি? 

গোন্বামী ॥ তাশ্চ দুগ্ধ! পুনঃ কষ্ঝঃ দোহয়িত্ব। চ কাশ্চন। পিক্রা সার্ঘাং 
গৃহং যাতি পয়োভারশতালুগঃ । তত্রাপি মাতৃবন্দৈ্চ তৎপুক্রৈশ্চ বলেন চ ॥ 

ংভুক্তে বিবিধান্নানি চবাচোধ্যাদিকানি চ। 

বিজয়। প্রদোষলীল! কিরূপ? 

গোস্বামী । তন্মাতুঃপ্রাথনাৎ পুর্ববং রাধয়াপি তদৈবহি । প্রস্থাপ্যন্ডে সবীদ্বার 

পক্কান্নানি তদাঁলয়ং। শ্লীঘংশ্চ হরিস্তানি ভূক্ত। পিত্রা্দিভিঃ সছ। সভাগৃহং 

ত্রজেত্ৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনারিভিঃ। পক্ান্নানি গৃহীত্বা তাঃ সথ্যস্তত্র সমাগতাঃ। 

বহুন্তেব পুনজ্তানি প্রদন্তানি যশোদয়! । সখ্য তত্র তয়া দত্তং কৃষ্কোচ্ছিষ্টং তথা” 

রহঃ | সর্ধং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়েঃ নিবেস্ততে ৷ সাপি ভুক্ত1 সখীব্গযুতা 

তদনুপূর্বশঃ | সখীভিরীড়িত! তিষ্ঠেদভিবিক্তং সমুগ্যত| | 
বিজন । প্রভে! ! রাত্রিলীল৷ শুনিতে লালস! হইতেছে। 

গোস্বামী । বুন্দা বদতি। প্রস্থাপ্যতে ময়! কাচিদতএব ত5ঃ সথী। 

এধ্যভিসারিকাভিশ্চ যমুনগায়াঃ সমীপতঃ। করবৃক্ষে নিকুপ্জেহন্মিন দিব্যরত্মনে 

গৃঙ্কে। দিতকৃষ্চ নিশাযোগা বেশক্িখা সথী যুত1। কুষ্কোপি বিবিধস্তত্র দৃই। 
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কৌতুছলং ততঃ। কৃত্বা তানি মনোজ্ঞানসি ক্রত্বাপি গীতকান্পি। ধনধাস্তা- 
দিভিস্তাংশ্চ ল্রীণযিত্বা বিধানতঃ | জনৈরাকারিতো মাত্রা ধাতি শধ্যানিকেতনং। 

মাতরি প্রস্থিতায়াস্ত বভিগনত্বা ততো গৃহাৎ। সান্কেতিতং কানয়াত্র সমাগচ্ছে- 

,দ্রলক্ষিতঃ। তো মিলিত্বা ভুবাবত্র ক্রীড়তো৷ বনরাজিযু। বিহারৈধিবিধৈ রাস- 
লান্ত গীতপুরঃসরৈঃ। সাদ্ধং যামন্বয়ং নীত্বা! রারাবেব বিধানতঃ | বিষ্তে সুযুপতুঃ 

কুঞ্জে পক্ষিভিস্তাবলক্ষিতৌ । নাপছ কুহ্মৈঃ ক্রিপ্তে কেলিতলে মনোহরে। 

নুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানে। প্রিক্লালিভিঃ | বিজয়! এই প্রকার অষ্টকালীন- 

লীলা । ইচ্াতে সর্বপ্রকার রস সামগ্রী আছে। পূর্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ 

করিয়াছি, সে সমস্তই এই লীলায় আছে। যথা স্থান, যথ! কাল, যথা দেশ এবং 

যথা সম্বন্ধ বুঝিরা লইয়া! তুমি তোমার স্বীয় সেব। কার্ধ্য করিতে থাক। 

পরন পণ্তিত বিজয় এই পধ্যস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভাবে মগ্র হইলেন। 

চক্ষে দরদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদগদন্বরে দুই একটী কথ! ৰলিয়! অনেক" 

ক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোম্বামীর চরণতলে পড়িয়। রছিলেন। পরে উঠিয়া ধীরে 

দরে বাসার গেলেন। রাদত্র দিন তাহার হৃদয়ে রসকথ! জাগিতে লাগিল। 

উনচত্বারিংশদধ্যায় | 

লীল৷ প্রবেশ বিচার। 

ব্রজনাথ এখন ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছেন। আর কান কথ ভাল লাগে 

না। শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারেন ন1। 

সাধারণ রস ত অনেক দিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন । মধুর রসের স্থায়ীভাব, বিভা» 

অন্থুভাব, সাত্বিকভাব ও বাভিচারিডাবও এখন বুঝিম্নাছেন । এক একবার এক 

এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়া অনেকক্ষণ তাহাকে আনন্দ প্রদান করে আবার সন্থরেই 

আর একটী ভাব আলিয়! তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করে। এইরূপ কএকদিন 

হইতে লাগিল। তিনি শ্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রি ও অগ্যাকারে পর্মিণভি 
এ সকলের নিয়ম করিতে ন। পার্রিয়া আর এক দ্িবল সজলেতে প্রভুর পদে গ্রিয়! 

পড়িলেন। বলিলেন প্রভো ! আপনার অপার কুপায় আমি সমস্ত অবগত 

হইয়াও আমি আমার উপর প্রভূত! করিতে পারিতেছি ন। এবং স্থিরতাবে' 

কৃষ্ণ লীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি ন1। আমাকে যে নডুপদেশ দিতে 



৪২০ ৈব ধর্ম । 

হয় তাহ! এখন দিন । গোস্বামী তাহার ভাব দেখিয়। বড়ই আনন্দিত হইলেন, 
মনে মনে করিলেন কুষ্প্রেম এমতই এক বস্ত যে শুখকে ছুঃখ করে এবং হুঠখকে 

স্থথ করে। প্রকাশ্ঠরূপে বলিলেন যে, কৃষ্চলীলায় প্রবেশ উপায় অবলম্বন কর। 

বিজয়। প্রবেশের উপাক্ কি? 

গোস্বামী । শ্রীদামগোন্বামী এই শ্রোকে প্রবেশের উপায় বলিয়াছেন । 

ন ধম্মং নাধন্দং প্রতিগণনিকস্তং কিল কুরু 

ব্রজে বরাধাক্কষ্গ্রচরপারচপ্যামিহ তনু । 

শচীহুনুং নন্দীখ্বরপতিস্থতত্বে গুকবরং 

মুকুনপ্রেষ্টতে স্মরপরমজন্রং নন মনঃ ॥ 

ওকে শাক্সোক্ক ধর্মাধ্ম বিচার লইয়। দিনপাত করিবে ন।। অথাৎ 

শাস্যুক্তি ত্যাগপূর্ধক স্বীয় লোভ ক্রমে রাগান্ুগ! ভক্তিনাধন কর। ব্রজে রাধাকষ্ণের 

গুচুর পরিচর্ধ্যা কর। ব্রজ রদের ভজন কর। যদি বল ব্রজরণ ভঙ্গনের উদ্দেশ 

কে বলিবে তবে বলি গুন বন্দাবনের প্রকটান্তর ধামরূপ ইঠধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে 

যিনি উদয় হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর পত্র পুত্র 

বলিয়া জান। কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমে তাহাকে তত্বাস্তর মনে করিও না। 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়| .একটা পৃথক ভজনলীল! দেখাইয়াছেন বলিয়! তাঠাঁকে 

নবদ্বীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না । তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 

সুতরাং অচ্চ নমার্গে যাহার! তাহার পৃথক ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন তাহাদিগ- 

কেও তাহা হইতে নিরম্ত করিও না। কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে 

একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্মনরূপে সেই ব্রজ রসের একমাত্র গুরুরূপে উদয় 

হইয়াছেন ঘলিয়! তাভার ভজন কর। অষ্টকালীয় কষ্ণচলীলার উদ্বোধক ভাবশ্বরূপ 

গৌরলীল! সকল লীলার অগ্রেই ম্মরণ কর এবং ভজ্ঞন গুরুদেবকে ব্রজষ খেশ্বরী 
বা সর্থী হইতে থক মনে করিও না । এইরূপ ভাবে ভজন কুরিতে পার্রিলে 

ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে । 

বিজয় । পরতে! ! আমি প্রথন এই বুঝিতেছি যে, অন্তশাস্ত্র যুক্তি ও সমস্ত 

অন্য পথ ছাড়িয় শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দিত তদ্তৎকালের ক্ঞ্ণচলীলায় স্বীয় গুরুরূগা 
সখীর অনুগত ভইয়! উচিত সেবা করিৰ। ইহা করিতে হইলে এই বিষয়ে কি 

্ৰাকারে মনঃ স্থির করিতে হইবে। 

গোস্বাশী । এই কার্যে দ্ুইটী বিষয়ের পবিষ্কতির আবশ্তাক | উপাসক 

পরিষ্তি ও উপাস্ত পরি্তি। তুমি রচ্তত্ব জাঁলিয়াছ। সুতরাং তোমার 
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উপাস্ত পরি হইয়াছে। উপাদক পরিষ্কাতি সন্বপ্ধে এগারটী ভাব আছে। 
তাঙার মধো তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ। কেরল তাহাতে একটু স্থিতির 

প্রয়োজন । 

বিজয়। সেই এগারটী ভাব গামাকে আর একবার ভাল করিয়া বলিতে 
আজ্ঞা ভয়। 

গোস্বামী । এগারটা ভাব এই | ১ নম্দ্ধ, ২ বরস, ৩ নাম, ৪ জপ, ৫ মণ, 

৬ বেশ, ৭ মাক্ঞা, ৮ বাস, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠ। শ্বা এবং ১১ পালাদাসীভাব। 

পিজয়। সম্বন্ধ কিপ্দপ? 

গোস্বামী । সম্বন্ধ ভাবষ্ট প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তবন। সম্বন্ধকালে কৃষ্ণের প্রতি 

যেভাব ধাহার হয় তদ্ূনুবপই সটাহার চরম লাভ। কুষ্চকে প্রতু বলিষ় সম্বন্ধ কবিলে 

দাস হওয়া যায়। সথ| বলিয়! সম্বন্ধ করিলে সথ| এবং পুত্র বলিয়! সম্বন্ধ করিলে 

পিত1 মাতা । স্বকীয় পতি বলিয়! সম্বন্ধ করিলে পুরবনিত! হওয়া যাঁয়। ব্রজে 

শান্ত নাই। দাস্ত সঙ্কোচিত। উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ পত্তন 

হয়। তুমি স্ত্রীন্বভান আবার তোমার রুচি পারকীয় রসে। সুভরাং তুমি ব্রজ- 

বনেশ্বরীর 'অন্রুগত। তোমার সম্বন্ধ এই ঘে আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকার 

পরিচারিক।। শ্রীরাধা আমীর জীবিতেশ্বনী। কৃষ্ণ +তাহার জীবিতেশ্বর । 

সুতরাং রাধাবল্লনঈ আমার প্রাণেশ্বর । | 

বিজয় । সুনিয়াছি আমাদের আচার্ধ্য শ্রীক্সীব গোস্বামী চরণ স্বকীয় ভাবের 

সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য? 

গোম্বামী। শ্রীমহথা'প্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ধ পারকীয়ভাব শুন্য নন। 

শ্রীন্বূপ গোম্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি শুদ্ধ পারক্ষীয় ভাব 
শিক্ষা! দিয়াছেন । শ্রীজীব গোস্বামী 'ও শ্রীরূপ সনাতনেরও সেই মত। শুাজীবের 

নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই। তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ত্রক্ষেও 

কতকগুলি উপাসকের স্বকীয় ভাব গন্ধ ছিল। সমর্থারতি যেস্কলে সমঞ্জসারতি 

গন্ধ প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে ধাহাদের কৃষ্ণ 

সম্বন্ধ স্থাপন কালে কিঞ্চিৎ শ্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাহারাই শ্বকীয় উপালক। জীব 

গোস্বামীর ছুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধ পারকীর উপাসক এবং শ্বকীয় 

মিশ্রিতভাব উপাসক। এই কারণেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন কুচি প্রাপ্ত শিষ্যদিগের 

প্রতি পৃথক পৃথকৃ উপদেশ। স্মেচ্ছয়া লিখিতং কিধিদিত্যাদদি লোচনরোচনী 

গত তীয় প্লোকে সে কথা ম্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 
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বিজক্ন। তবে 'মামাণের বিশুদ্ধ গৌড়ীয় মতে বিশুদ্ধ পারকীয় ভঙজনই শ্বীকৃত 

ইহ! আমি জানিতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিগাছি। কৃপা করিয়া বয়সের 

কথা বলু। 

গোশ্বামী। কৃষ্ণের সহিত তোমার যে ঈস্বন্ধ হষ্টল তাহাতে একটি অপূর্ব 

শ্বরূপও উদয় হইল। সেই স্বরূপটী ব্রজললনা স্বর্ূপ। স্থহরাং তাহাতে দেবার 
উপঘুক্ক বয়সের অবশ্ঠ প্রয়োজন । টৈশোর বরই বয়ন । দশ বৎসর হইতে 

যোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর | উহাকেই বয়ঃসন্ধি বলেন । তোমার বয়স দশ 

হইতে সেবোন্নতি ক্রমে ষোল বদর পর্যন্ত বুদ্ধি পাইবে। বাল্য পৌগণ্ ও বুদ্ধ 
বরস ব্রজ্জম ললনাদ্িগের হয় না। আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়! অভিমান 

করিবে। 

বিক্গয়। প্রভো ! নাম কিরূপ? যদিও পূর্বে নামাদিপ্রাণ্ হইয়াছি তথাপি 

তৎসম্বন্ধে দু শিক্ষা প্রদান করুন । 

গোম্বামী। ব্র্ললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার করুচিগত সেবার অনুরূপ 

যে রাধিকা সধীর পরিচারিক! তীচার নামই তোমার নাম। তোমার রুচি 

পরীক্ষা করিয়া তোমার গুরু যে নাম দিপাছেন সেই নামই তোমার নিত্য নাম 

বলিয়! জানিবে | ক্রন্ধললনাদিগের মধো নাম দ্বার! মনোরম! হইবে। 

বিজয় | প্রভে! ! রূপ বিষয়ে আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । তুমি যখন রূপ যৌবন সম্পন্ন! কিশোরী তখন তোমার সিদ্ধরূপ 

কুচি অনুসারেই শ্রীগুরুদেধ নির্ণয় করিয়াছেন । অচিস্ত্য চিন্ময়রূপ বিশিষ্টা ন। 

হইলে গ্রুরাধিকার পরিচারিকা কে হইতে পাবে? 

বিজয় । যুগ বিষদে দৃঢ় করিতে আজ্ঞ| ভ্য়। 

গোস্বামী। শ্রীমতী রাধিকাই যথেশ্বরী। রাধিকার অষ্ট সখীর মধ্যে 

কাহারে! গণে থাকিতে হইবে । তোমার করুচিক্রমে শ্রীগরুদেব তোমাকে 

শ্রীললিতার় গণে রাখিয়াছেন। শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীেম্বরীর সাহত 

লীলামন্জ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা! করিবে। 
বিজয়। প্রভে! ! কিরূপ সাধকগণ শ্রীচজ্্রাবলী প্রভৃতি যুধেশ্বরীর অনুগত ? 

গোস্বামী । অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যৃথেশ্বরীর অন্থগত হইতে বাসনা 

জন্মে। সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। 

্ীচঞ্জাবলী প্রভৃতি য থেশ্বরীও শ্রীরাধ! মাধবের লীলা সম্পাদনের জন্ যত্ববতী | 

বিপক্ষ পক্ষ হইয়৷ রদ পুঠি করিবার জন্ত তত্তস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 
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শ্রীমতী রাধিকাঁই একমাত্র যুথেশ্বরী। শ্রীরুষ্ণের বিচিত্র লীগ! অভিযানম্ী 
ধাহার যে সেব! তাছাতেই তাহার অভিমান । 

বিজয়। গুণ বিষয়ে দৃঢ় হইতে চাই। 

গোন্বামী। যে সেবা করিবে সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প কলায় 

তুমি অভিজ্ঞ। তদন্ুবূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 

বিজয়। আজ্ঞ! বিষয়ে নির্ণয় করুন । 

গ্োম্বামী। আজ্ঞ। দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক । করুণাময়ী 

সখী যে নিতা সেবা তোমাকে আজ্ঞ! কারিয়াছেন তাা ভূন্ম নিরপেক্ষ হইয়া! 
অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্তব্য তান! করিবে । আবার উপস্থিত কোন অন্ত 

সেবা প্রয়োজন মত আঙ্ঞ! করেন তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা । তাঙাও বিশেষ যত্বের 

সহিত পালন করিবে। 

বিজয় । বাস কিরূপ? 

গোম্বামী। ব্রজে নিত্যবাদই বাস। ব্রজের মধো কোন গ্রামে তোমার 

গোপী হইয়া জন্ম হয়। আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত তোমার 
বিবাহ হয়। কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া তুমি সথীর অনুগত হয়! 
তাহার রাধাকুণস্থ কুঞ্জে একটি কুটারে বাম করিতেছ।* এই অভিমান, দিদ্ধ 

বাসঈ তোমার বাস । তোমার পারকীয় ভাবই নিত্য সিদ্ধভাব। 

বিজয়) সেখ! নির্ণয় করুন। 

গোস্বামী । তুমি রাধিকার অনুচরী। তাহার দেবাই তোমার সেব|। 
তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয় নিজ্জনে কৃষ্ণ সন্ধানে গেলে রুষ যদি তোমার 

প্রতি রতি প্রকাশ করেন তুমি তাহ! শ্বীকার করিবে না। তুমি রাধিকার দাসী, 

রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা স্বতন্ত্র হইয়। করিবে না। রাধাকুষেঃ 

সমান স্নেহ রাখিয়াও রাধিকার দাস্ত প্রেমে কৃ্খের দাস্ত প্রেম অপেক্ষা অধিকতর 

আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম সেবা । শ্ীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার 

সেব!। শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চ1 অন্ুসাবে শ্রাদাস গোম্বামী বিলাপ কুন্ুমাঞ্জলি 

গ্রন্থে তোমার সেবার আকার নির্ণপ্ন করিয়াছেন। 

বিজয়। পরাকাষ্ঠাশ্বাম কিরূপে নির্ণীত হয়। 

গোম্বামী। শ্রীদাস গোম্বামীর এই দুই প্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করে। 

আশাশুবৈরমূভসিম্ুময়ৈ' কথঞ্চিৎ কালে! ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 

ত্বঞ্চেৎ ক্কৃপাং মরি বিধাস্তাসি নৈব কিং মে প্রাণৈব্রজে ন চ বনোক্ষ বকারিণাপি । 
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হা নাথ গোকুলস্ধাকর সুপ্রসন্ন বক্তা রবিনমধুরনিত হে কপার্ড। 

যত্র ত্বয়! বিচরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়া রাত্ৃত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ 

হে বরোরু রাধে! অমৃত সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি কালাতিপাত 

করিযাছি। এখন তৃমি আমাকে কূপাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত 

আমার প্রাণ, ব1 ব্রক্জবাস বা কঞ্চদাসোষ্ট বা কি আছে? ভা গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণ! 

হা মধুরশ্মিত স্প্রসম্ন মুখারবিন্দ ! হ1 কৃপার্জ ! তুমি যেখানে, প্রণয়ের সহিন্ঠ 

শ্রীরাধাকে লয়। নিত্য বিহার কর আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়। রাখ । 

বিজয়। এখন পালা দাসীর শ্বভাব বলুন । 

গোস্বামী । ব্রঙ্বিলাস স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এই গ্লোকে পালাদাসীর 

ভাব নিরূপণ করিয়াছেন । 

সান্রগেমরসৈহ প্ুতা প্রিযতয়া প্রাগলভ্যমাঞ্ত। তয়োঃ 

প্রাণ-প্রষ্ঠবয়স্তযোরনুর্দিনং লীলাভিসাবং ক্রমৈঃ | 

বৈদগ্ধোন তথ! সখীং প্রতি সদ মানস্ত শিক্ষাং রসৈঃ 

যেয়ং কারয়তীহ হুত্ত ললিত! গৃহ্াতু সা মাং গণৈঃ ॥ 

যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়ত। দ্বারা প্রাগলত্য লাভ করত 

প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্জের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদদ্ধ্য- 

ক্রমে স্বীয় সথী শ্রীরাধিকাকে রসের সচিত মান শিক্ষা দেন সেই ললিতা আমাকে 

নিজগণে গ্রহণ ককন অর্থাৎ আমাকে পাল্য দ্বাসী বলিয়া! শ্বীকার ককন। 

বিজয়। শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য দাসী কিরূপ 

ব্যবহার করিবেন? 

গোস্বামী । দাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীম্ব্ূপ গোস্বীমীর শিক্ষা । 

তিনি লিখিয়াছেন, যথা ;-_ 

তান্ব লার্পণ-পাদমন্দনপয়োদানাভিসারা দিভি- 
বুন্দারণ/মহেশ্বরীং প্রিয়তর় যাল্তোষয়প্তি প্রিয়া: । 

প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাধপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকা: 
কেলিভূ মধু বূপমঞ্জরীমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশয়ে ॥ 

যাহারা ভান্বলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান অভিসারাদি কাধ্য দ্বারা প্রিয়তার 

সচিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সে প্রাণপ্রেষ্ঠ মখীগণ অপেক্ষা সেব! 

কাধ্যে অসাস্কাচ ভাবপ্রাপ্ত। সেই বুযুভানুনন্দিনীর রপমণ্রী প্রমুখ দ্াসীগণকে 
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আমি আশ্রনন করি। অর্থাৎ আমার সেবাকার্দ্ে তাহাদিগকে শিক্ষিক। বলির! 

অভিমান করি। 

বিজয়। অন্ত প্রধান সখীদের প্রতি কি ভাব হইবে? 

গোন্বামী। তাগর ঈঙ্গিত দাস গোস্বামী এই শ্লোকে দিয়াছেন । 

প্রণয়ললিতনর্্ক্ষারভূমিস্তয়োর্ধা 

ব্রপুরনবধুনোর্শ। চ কণ্ঠান্ পিকানাং। 
নয়তি পরমপন্তাদ্ধিবাগানেন তুষ্ট 

প্রথয়তু মম দীক্ষাং হস্ত 'সৈয়ং বিশাখ! ॥ 

যিনি রাধাকুষ্জের প্রণয় ললিত কৌহুকের পাত্রী এবং যিনি সুপিনা গান 

স্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই ধিশাখ। রূপা করিয়। 

আমাকে সঙ্গীত শিক্ষ। প্রধান করুন। অন্তান্ত সকল সথীদিগের প্রতি এইরূপ 

ভাব ভোমার হইবে। 

বিজয় । বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে? 

গোম্বামী । দাস গোস্বামী যেরূপ বপিয়াছেন তাহ! গশুন--- 

, সাপত্বোচ্চয়রজ্যদুজ্ছলরসন্তো চৈ সমুদ্ধ-দ্ধয়ে 

সৌভাগ্যোস্ুউগর্ববিভ্রমভতঃ শ্রীরা ধিকাক়াঃ স্বুউং | 
গোবিন্দঃ ম্মরফুল্লবলববধূরর্গেণ থেন ক্ষণং 

ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমা পুণ্যঞ্চ বন্দামহে ॥ 

রাধিকার শুঙ্গার পুষ্টির শিমিত্ত সাপত্্য ভাবে স্থিত সৌভাগ্য উদ্ভট গর্ধ্ব খিত্রম 

প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীরুষঞ্জ ক্ষণকাল ক্রীড়। করেন, সেই ভাগ্যবতী 

চন্ত্রাবলী প্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দন| করি। বিপক্ষ পক্ষের 

প্রতি এইরূপ ভাব চিনে থাকিবে, অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস 

পরিহান করিতে পারিবে । তাৎপধ্য এই যে কুল্গমাঞ্জলীতে যেরূপ সেবার 

বাধস্থ। আছে, সেইরূপ সেবা! করিবে এবং ব্রসবিলান স্তোন্ধে যেরূপ ব্যবহার 

পিখিত হইয়াছে সেইন্প পরস্পর ব্যবহার করিবে। বিশাখানন্দাদি ভ্তোত্রে 

যেন্ধূপ লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীল! চেষ্টা অষ্টকালীয় লীল! মধ্যে দর্শন 

করিবে । মনঃ শিক্ষায় যে পদ্ধতি দিয়াছেন সেই পদ্ধতি ক্রমে চিত্কে কৃষ্ঃ 

লীলায় মগ্ন করিবে। স্ব লিয়মে যে ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে মেইন্ধপ নিয়মের 

দত! করিবে। শ্রারূপ গোস্বামী রসতত্ব খিস্তৃত করিয়াছেন। প্রভু নিমানন্। 

তাহাকে সেই ভার অর্পন করিয়াছিলেন, এই গ্গ্ত তিণি উপাশনায় সেই রসের 
৫৪ 
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কিরূপে ক্রিয়া হঈবে তাহা লেখেন নাই। দাস গোস্বামী শ্ববপ দামোদর প্রতুর 

কড়51 অন্দারে তাহ! লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু ধাহাকে যে ভার দিয়াছিলেন 

তিনি তাহাই করিয়াছেন। 

বিজয়। বলুন মহা প্রভু কাহাকে কোন ভার দিয়াছিলেন। 

গোস্বামী । শ্রীশ্বরূপ দামোদরকে রসময়ী উপাসন! প্রচার করিতে আল্ত। 
ফরেন। সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কডচা রচনা করেন। এক ভাগে 
বরসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অগ্ত ভাগে রলোপাসনার বহিঃপস্থা লিখিয়াছেন। 

অন্তঃপদ্থা দাসগোম্বামীর কণ্ঠে অর্পন করেন। তাহা! দাসগোম্বামীর গ্রন্থে পর্য্য- 

বসিত হইয়াছে । বহিঃপন্থা আীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন । তাহা এই 

গাদির বিশেষ ধন। সেই পন্থা আমি ট্রামান ধ্যানচঙ্জরকে দিয়াছি। তিনি যে 

পতি পিখিগাছন তাহা তুমি পাইয়াছ। শ্রীমহাগ্রভ শ্নিত্যানন্দ প্রভু ও 
শ্ীমবৈত প্রকে শ্রানামমাভাত্য প্রচার করিত আজ্ঞ। ও শঞ্তিদান করেন। 

আপ গোস্বামীকে তিনি বসতন্ত্র প্রকাশ করিতে শক্তি দান করেন। 

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধীভক্তি এবং বৈধীভক্তি ও রাগ ভক্তির পরস্পর 

সম্বন্ধ প্রচার কবিতে আজ্ঞ| দেন। গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণ 

কারখার জন্ত ও শ্রীপনাতন গোম্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও 

শ্রীসনাতনেব দ্বারা শ্রীজীবকে সশ্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তথ্ব নির্ণয় করিবার শঞ্জি 

দেঁন। যাহাকে যে আন্ঞ। দিয়াছেন তিনি তাহাই মীত্র করিয়াছেন । 

বিজয় । প্রভে। । শ্রীরায় রামানন্দকে কি ভারাপিত হইয়াছিল? 

গোস্বামী । সঙাপ্রড় রায় বামানন্দকে যে রসবিজ্তারে ভার দির়াছিলেন 

তিনি সে কার্য শ্রীকপের দ্বারাই করিয়াছেন । 

বিজয় । প্রডো ! শ্রীসার্ধতৌমের প্রতি কি ভার ছিল? _ 

গোশ্বানী। তত্বপ্রচার ভার সার্ধভৌমের উপর ছিল। তিনি সে কার্ধ্য 

নিজ কোন শিষোর দ্বাবা শ্ীজীবে অর্পণ করেন। 

বিজয় । গৌড়ীয় মহান্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । শ্রীগৌরতত্ব গ্রকাশপুর্বক জীবগণকে জ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণবসে 
শন্ধ। জন্মাইবার তাব গৌড়ীয় মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে 
খপ কীওন পতি হষ্টি করিয়। প্রচার করিবার ভার ও অর্গন করিয়াছিলেন। 

বিজয়। ভবঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী । উভাগবত মাহান্্য প্রচার করাই তাহার ভার ছিণ। 
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বিজয়। শ্রীগোপালভষ্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোন্বামী। শুদ্ধ শৃঙ্গার রনকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধীভক্কি 
প্রতি কেহ অযথা অশ্রন্ধা ন। করে ইহার যেব্যবস্থাঁ কর। আবশ্তক তাহ। করার 

ভার ভট্টগোস্বামীর প্রতি ছিল। 
বিজয় । ভ্টগোস্বামীর গুরু এবং খুল্লতাত শ্ীগ্রবোধানন্দ গোশ্বামীর প্রতি 

কি ভার ছিল? 

গোস্বামী | ব্রজরসানুরাগমার্দ যে সর্ধোপরি তাহ! জগতকে বুঝাইবার 

ভার সরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল। * 

বিজয় । এই সব শরণ করিয়া! মাপনাকে ধন্ত মনে করিলেন । 

চত্বারিংশদধায় | 

সম্পত্তি বিচার। 
বিঞ্জয় বিচার করিলেন ধে ভ্রজলীলা শ্রবণ করিয়৷ তাহাতে লোভোৎ- 

পন্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পত্তি দশা লাভ হয়। এই বিবেচনা করিয়া! জিজ্ঞাস 

করিলেন। ০ 

বিজন্ন। প্রভে|! শ্রবণ সনয় হঈতে সম্পন্তি লাভ পধ্যন্ত ভক্তের কমটী 
অবস্থ। বা! দশ! হয় তাহা জানিতে ইচ্ছ! কার। 

গোস্বামী । পাঁচটী দশ! 1 ১ শ্রবণ দশ, ২ বরণ দশ। ৩ স্মরণ দশ, 

৪ ভাবাপন দশা, ৫ প্রেম সম্পত্তি দশ] । 

বিজয় । শ্রবণ দশা বর্ণন করুন । 

গোম্বামী। কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধ! হইলেই জীবের বহিম্বুথি দশ! দুর হইয়াছে 

বলিতে হইবে । তখন কৃষঞ্চকথা। শ্রবণ লানর্স হইয়াছে । আপনা অপেক্ষা 

শ্রে্ঠ কোন ভক্তের নিকট কৃষ্ণকথ! শ্রবণ হয়। যথা ভাগবণে চতুথে। 

তশ্থিম্মহমুখরিতা! মধুভিচ্চরিত্র-পীমূষ-শেষ-সরিতঃ পরিতঃ অ্রবস্তি। 

তা যে পিবস্থ্যাৰিতষে! নৃপ গাঢ় কৈস্তারম্পুশস্ত্যশনতৃঙ, ভয়শোক মোহাঃ ॥ 

হে নৃপ! মহজ্জনের মুখ হইতে কুষ্ণচরিত্রের অমৃতসার নদী বহিতে থাকে & 

ফাহার। একাস্ত চিত্বানুগত কর্ণে বিভৃষ্ঝাশুন্' হইয়া সেই অমৃত সার পান করেন 

তাহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক মোহ প্রভৃতি অন্থ কখনই স্পর্শ করিতে 

পাকে ন। 
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বিজয়। বহিশ্ব্থ লোকেরা! যেকোন কোন সময় কৃষ্চকথা শ্রবণ করেন 
তাহা কি? | 

গোস্বামী ॥ বহিম্ুথ অবস্থার কুষ্ণকথা| শ্রবণ এবং অন্ন্ুথ অবস্থায় 

কুষ্চকথা শ্রবণ এ ছুয়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্শখদ্িগের কুঞ্খকর্থা শ্রবণ 

কোন ঘটনা ক্রমে তয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভঙ্ত/ানুদী সুকৃতি হর! 
কোন জন্মে শ্রদ্ধ। উদয় করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে যে কষ্ণকথা মহচ্জনের মুখে 
শ্রবণ হয় তাহাই মাত্র এই পর্বের শ্রবণ দশা । এ পর্বের শ্রবণ দশাও ছুই প্রকার 

অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশ! এবং ব্রমহীন শ্রবণ দশা । 

বিজয়। ক্রমীন শ্রবণ দশ! কিরূপ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণচলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম ক্রমস্ীন। অখাব- 

সার়ী বুদ্ধিতে কৃষ্চলীল! শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়। লীল! সকলের পরম্পর 

সন্বপ্ধ উদয় হয়না। নুতরাং রসোদয় হয় ন1। 

বিজয়। ক্রমস্তুদ্ধ বণ দশ! কিন্ধিপ? 

গোস্বামী । ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত যথন সংলগ্ন রূপে কুষ্ণলীলা অবণ হয় 

তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিও্িকলীলা! 
পৃথক্ করিয়। শ্রুত হইলে ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয় । এই ক্রমশ্তুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্বে 

গ্রয়োজন। ক্রমণ্তদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুগ্য প্রকটরিত হর 
এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগ! প্রবৃত্তি উদ্বয় হয়। তখন শ্রোতা মনে করেন আহা ! 

স্থবলের কি আশ্চধ্য সথ্যভাব। আমিতীাহার স্ঠায় সখ্যরসে কৃষধসেব করিব। 

এই প্রবৃত্তির নাম লোভ । লোভের সহিত ব্রজ্জবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কুষ্ 

ভজন করাকে ব্াগানুগ। ভক্তি বলিয়াছেন | সথ্যরুসের উদাহরণ দিলাম 

দান্যাদদি চারিরসেই এই প্রকার রাগান্ুগ! ভক্তি আছে। তুমি আমার প্রাণেশর 

নিমানলের কৃপায় ব্গাররস্র অধিকারী । স্থতরাং তোমার ব্রজন্থন্বরীদিগের 

সেবা! দেখিয়। লোভ হইয়াছিল। সেই লোভেই তোমাকে প্রাপ্তি পথ দিয়াছে 

ব্স্বত গুরু শিষ্য সংবাদই এ পর্কের শ্রৎণ দ্বশ! | 

বিজয়। শ্রবণ দশ। কি হইলে পর্ণ হয় ? 

গোস্বামী । কৃষ্খলীলার নিত্যত্ব অনুভব । ভা শুদ্ধ অগ্রাঙুত বলিয়া 

মনোহর হয়। তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলত) জন্মে । গুরুদেব শিষাকে 

াধকগুত পূর্বোল্িখিত একদশ্টী ভাব দেখাইয়। দেন। শিষ্যের মনোভাৰ 
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ও লীলার রগ্রকতা। লগ্ন হলেই শ্রবণ দশ! পূর্ণ হইল শিষ্য ব্যাকুলু হইয়। বরণ 
দশ। লাভ করেন। 

বিজয় | প্রভো ! বরণ দশা কিরূপ? 

গোম্বামী। চিত্রের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শঙ্খল খারা লীলায় লগ্ন 

হটয়াছে | শিষা ক্রন্দন করিয়া গুরুপাদপন্পে পতিত হন এখন গুরু সখীরূপে 

উদয় হন এবং শিষ্য ভাচার পরিচারিক। গোপবধু কষ সেবার জনা ব্যাকুল। 

শুরু সেই সেবায় পরাকাষ্ঠালন্ধ! ব্রজললন| | তখন শিষোর মুখে এইরূপ ভাবের 

কথা হয় ( প্রেমান্তোজ মরন্দাখ্য স্তবরাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে ) 

তাং নত্ব। যাচতে ধৃত্ব। তণং দস্তৈরয়ং জনঃ | 

স্বদাস্তামুত-সেকেন জীবয়ামুং সুুঃখিতং ॥ 

ন মুঞ্চেচ্ভরণায়াতমপি দষ্টং দয়াময় | 

অতো! রাপালিকে ! ভা ভা মুখ্ঃেনং নৈৰ তাদুশং ॥ 

তে রাধিকালিকে ! তোমার নিকট পতিত ইয়। দস্তে তৃণ ধারণ পূর্ন্যক 

এট অধম জন যাজ্ঞা করিতেছে । তোমার দাস্তামত সেচনপূর্বক এই সুঃখিভ 

জনকে জীবিত কর | যিনি দয়াময় তিনি শরণাগণকে ত্যাগ করেন ন1। 

এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিবে না। আমি তোমার চরণানুগত 

হইয়া ব্রজযুগশের সেবা! করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। এইরূপই বরণ দশ|। 

গুরুরূপা সথী তখন তাহাকে ব্রজবাস করিয়া! কৃষ্নামাশ্রয় পূর্বক লীল! স্মরণ 
করিতে আজ্ঞ! দেন এবং শীপ্বই মনোবাঞ্ছ। সিদ্ধ হইবে বলিন্ন। আশ্বাস দেন। 

বিজয় | স্মরণ দশ! কিরূপ? 

গোস্বামী । শ্রীরূপ বলিয়াছেন । 

রুষ্ণং স্মরন জনঞান্ত প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং | 

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কু্ধ্যা্ধাসং ব্রজে সদ ॥ 

সেবালাধকরূপেণ দিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 

তস্তাবলিগ্দন! কাধ্যা ব্রজলোকান্সারতঃ: ॥ 

শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত,দিতানি তু। 

যান্তঙ্গানি চ তান্থাত্র বিগ্েয়ানি মনীযিভিঃ ॥ 

এই শ্লোক ছুটুটার অর্থ বলিবাক্স পুর্কোই বিজয় কহিলেন, কুর্ধ্যাাসং ভ্র্জে 
সদ। ইহার অর্থ কি ? 



৪৩৩ জৈব ধশ্ম। 

গোত্বামী । শ্রীজীব বলিয়াছেন এই দেছের সহিত ব্রক্পমগ্লে অর্থাৎ 
লীলাঁম গুলে বাস করি:ব। দেহের সহিত ন1 পারিলে মনে মনে ত্রজে বাস কবিৰে। 

মনে মনেবাল করিলেও একই ফল চয়। যিনি যে সথীর অনুগত ব্রজে আপনাকে 

সেই সথীর কুঞ্জ স্থির করিয়া কৃষ্ণ ও নিজভাবের সথীকে সর্বদ! স্বর্ণ 

করিবে সাধকরূপে এষ স্থুল দেহে বৈধ অঙ্গ রূপ শ্রবণ কীর্তনাদি 

করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশ ভাবের মধো সিদ্ধ ব্রজ গোপীদেহে সখীর 

কার্যান্মরোধে লীল। ধ্যান ও নিদিষ্ট সেব। করিবে। দেচযাত্রা বিধি অনুসারে 

করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি তাবান্ুলারে করিবে । এরূপ করিলে অবন্ঠযই 

ব্রজেতর বিষয়ে বিভৃষ্ণ। হইবে । 

বিজয়। এই গ্রণালীটি একটু ম্পষ্টরূপে আঙ্ঞা করুন। 
গোস্বামী । ব্রবাসের অথ এই যে অপ্রারৃত ভাবের সহিত নির্জনবাপই 

ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেব। করিবে। 

সমন্ত দেহযাআ। বিরোধী না হস্ব এইরূপ বিবেচনায় ততদস্বন্ধে ক্রিয়া সমস্ত সেবানুকুল 
ভাবে যথাকারে করিবে। 

বিজয়। ( একটু গম্ভীররূপে অনুভব করিয়া) প্রভে! এ কথা হদয়লম 

হইল কিন্তু মনকে কিরূপে স্থির কৰিব? 

গোস্বামী। চিত্ত রাগানুগ! ভক্তি লাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে, কেনন! 

চিপ্তরাগ গন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয় তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি 

গতি থাকিবে না । তবে যর্দি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে তবে প্রথমেই ক্রম 

অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া! গেলে আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না। 

বিজয়। ক্রমটা আজ্ঞ। করুন্। 

গোগ্ামী। প্রতিদিন নির্জনে কিয়ংকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্বক ভাবের 

সহিত নাম করিবে। ক্রমে-ক্রমে ত্র কার্যের সময় পরিষমাণকে বৃদ্ধি করিবে। 

অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুত ভাব উদয় হইবে। তখন উৎপাত নিকটে 
আগিতে ভয় করিবে। 

বিজয়। এ্রকূপ কতদিন করিতে হয়? 
গোম্বামী । যে পর্যন্ত উৎপাত শৃন্ঠ বা উৎপাতে অর্ভতীত সম্ভাবন। উদয় হয়। 

বিজয়। ভাবের সভিত নাষ স্মরণ কিরূপ একটু স্পষ্টাঙ্ঞা করুন। 

গোম্বামী। প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর। উল্লাসে মমতা যোগ 

ফর। মমতার বিশ্রম্ত যোগ কর। ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে হইতে ভাবাপন 
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দশ! 'মাসিবে। ন্মরণ কালে ভাবের আরোপমাত্র । ভাবাপন কালে শুদ্ধ ভাবের 

উদয় তয়। তাহাই প্রেম। উপাসক নিষ্টক্রম এই 1 এই ব্যাপারে উপাস্ত নিষ্ঠ 
একটা ক্রম আছে। 

, বিজয়। উপাস্তনিষ্ঠ ক্রম কিরূপ? 

গোস্বামী । যদি অসঙ্কোচিত প্রেম দশ! লাভের ইচ্ছা! থাকে তবে শ্রীদাস 

গোস্বামীর উপদেশ মান | 
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজগ্র 

যুবদ্বন্দং তচ্চেৎ পরিচণ্রতু মীরাদভিলষে: | 
স্বরূপং শ্রীবূপং সগণমিহ তশ্তাগ্রজমাপ 

স্ফুটং প্রেয়। নিত্যং ম্মর নম তদা ত্বং শুধু মনঃ ॥ 

যদ রাগের সহিত ত্রজে বাস করিতে ইচ্ছ। কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজ- 

যুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ বিধি বন্ধন সহিত পারকীয় পরিচত্্যা করিতে ইচ্ছ| 

কর, তবে শ্রীশ্বূপ ও গণ সহিত শ্রীব্ূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পষ্ট প্রেমের সনিত 

নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপ| সথী বলিয়া প্রণতি কর। তাৎপর্য এই যে শ্বকীয় 

রসে সাধন করিয়। ফলকালে সমঞ্জন রস হয়| তাহাতে যুগল সেবার সন্কোচিত 

ভাব হইয়া পড়ে। স্ভরাং স্বপ্ধপ, রূপ ও সনাঙনের মতানুসারে শুদ্ধ পারকীয় 
অভিমানে ভজন কর। আরোপকালে ও শুদ্ধ পারকীয় ভাব মাত্র অবলগ্ছন 

করিবে। পারকীয় আরোপে পারকীয় রতি এবং পাঁরকীয় রতিতে পারকীর রস 

হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকট লীলার নিতা রস। 

বিজয়। অষ্টক্চালীয় লীলায় কি শুদ্ধি ক্রম আছে? 
গোশ্বামী। অগ্টকালীয় লীল! সকল প্রকার রস বিচিত্রতা বর্ণন করিয়! 

শ্ীবপ যাহা বলিম্বাছেন তাঙ্কা বুঝিয়। দেখ। 

্ অতলত্বাদপারত্বাদাপ্রোসো দ্র্বিগাহতাং। 
সৃষ্ট; পরং তটন্মেন রসান্ধিমধুরে। যথা! ॥ 

কঞ্ণলীলা! সম্পূর্ণ চিন্ময়। সুতরাং অতল ও অপার। প্রপঞ্চগত ব্যক্তির 
পক্ষে অতল কেন না প্রপঞ্চ ভেদ করিয়! শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্বে প্রবেশ অসাধ্য । 

অপার, কেন ন! অপ্রাকৃত রম এত বিচিত্র ও সর্বব্যাপী যে পার হওয়া যায় না। 

আবার যদ্দি কেহ অপ্রাকৃভ ভাব প্রান্ত হইয়। অর্থাৎ সিদ্ধ তত্ব মধ্যে থাকিয়া 

তাহা বর্ণন করেন, ভথু ও তাহা শবা মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না| যদি ও 

ভগবান ম্বয়ং বলেন তথাপি শ্রোতা ও পাঠক দিগের প্রপঞ্চ পগোঁষে তাহাদের পক্ষে 
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দোষধুক্ত হয়া পড়ে । এমত অবস্থায় এই রসসমুদ্্ দর্র্বিগাহ কেবল তটস্থ হইয়া 
তাহার কণামাত্র প্রকাশ কর! যায়। 

বিজয় । তবে কি হইল, প্রভে ! অগ্রাকৃত রসলাভে আমাদের কিরূপ 

সম্তাবন! হয়? , 

গোস্বামী । মধুর রদ অপার অহল ও ছুর্বিগাহ। কৃষ্ণ লীলাই তদ্রপ। 

কিন্তু আমাদের রুষে ছুইটী অসীম গুণ আছে তাহাই আমাদের ভরসার স্থল। 

তিনি সর্বশক্তি সম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহ! অতল, অপার ও ছর্বিগাহ তাভা ও 

তিনি সন্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় 

তুচ্ছ হইলে ও তিনি তাহার সর্ববোত্রু্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছ! করেন। 
স্থতরাং অগ্রারুত নিতা মধুর রসময়ী লাল! তাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন। মাথুরমগ্ুল অগ্রারূত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ । 

কিরূপে আমিলেন এবং কিরূপে আছেন তাহ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে না, কেন 

ন! অবিচিন্ত্য শক্তি ক্রিরাকে মানবের বা দেবাদর পরিমিত বৃদ্ধি কখনই বুঝিতে 

সক্ষম নয়। ব্রঙ্গলীঙ্জাই প্রপঞ্চাতীত সব্বেচ্চি লীলার প্রকট ভাব। গ্ভাহ! আমর! 

পাইয়াছি। আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই। 

বিজয়। যদি প্রকট লীলাই অপ্রকট লীলার সহিত এক বস্তু তবে আবার 

তাহার ক্রমোর্তি কিরূপ? | 

গোস্বামী । এক বস্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যাহ! এখানে প্রকট 

তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতে আছে ॥ কিন্তু গ্রপঞ্চ বদ্ধদীবের তদন্ুভব তটস্থ 

স্মরণের গ্রথম অবস্থায় লীল! যেবূপ অনুভূত হয় আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে 

থাকে ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয় । ভাবাপন অবস্থায় অনুভূতি নির্মল হয়। 

বিজয়। তোমাকে বলিতে পারি, কেন না তুমি অধিকারী। ম্মরণ দশার 

বছ সাধন করিলে এবং পরী সীধনকালে ভাবাপন যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ 

অবস্থাই াবাপন অবস্থা! হয়। ন্মরপ অবস্থায় যে অন্ুভবগত প্রাপঞ্চিক ছুষ্ট 
ভাব থাকে তাহা সম্পূ্ণগ্রপ বিগত হইলে আপন দশা উপস্থিত হয়। স্ুযোগ্য- 
নূপে স্মরণ দৃশীয় যত শু ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধ ভক্তি কপ! করি! 

সাধক চিত্তে উদয় ছইতে থাকেন । ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষনী। সুতরাং কৃষঃ 

রূপ! জমে ম্মরণ দশায় চিন্তাগত যল ক্রমশ দূর হয়। ভাগবতে। 

যথ। বথাম্ম! পরিমুজাতেইসৌ মতপ্রণ্যগাথা শ্রবণাভিধাইনঃ | 
তথ! তয৷ পশ্ুতি বন্ত হুজ্ং চক্ষুধখৈবাঞচন সম্প্রযুক্কং ॥ 
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কৃলীল। শ্রবণ, কীর্ডন ও ন্মরথ হইতে হইতে সেই অগ্রাক্কত বস্ত সংস্পশ- 
ৰলে দরষ্টা আত্ম! ঘে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন সেই পরিমাণে দৃশ্ঠরূপ কৃষ্ণ 
লীলার অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃ্ হইতে থাঁকে । চক্ষু যেবপ অঞ্জন সম্প্রবুক্ত হইয়া দৃশ্ব 

বন্ত ভালকণে দেখে তঞ্জরপ ব্রহ্মদংহিতায়। 
প্রেমাঞ্জনচ্ছুবিতভ ক্কিবিলোচনেন 

সন্তঃ সদৈব হদয়েইপি বিলোকয়ন্তি। 

যং শ্যামন্রনদরম চিন্তা গুএশ্বরূপং 

গোবিন্দমাদিপুকষং তমন্ং তজামি ॥ 

প্রেমাঞ্জন দার! রঞ্জিত ভক্তি চক্ষু বিশিষ্ট সীধুগণ যে অচিস্ত্য গুণবিশিষ্ট 
শ্যামনুন্দর কৃষ্চকে জহদযে অবলোকন করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি 

তজন| করি। ভাবাপন দশায় অপ্রারুত দৃষ্টি শক্তি উদয় হয় । তখন ভক্ত নিজ 

সী ও যুখেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোকনাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্য্ত 

তাহার লিঙ্গ 9 সুলদেহ বিধ্বংশবপ সম্পত্তি দশা না হয় সে পর্য্স্ত অন্ুক্ষণ অন্ুভ্ 

হর না। ভাঁবাপন দশায় জড়ের স্থুলদেহ ও লিঙগদেহের উপর শুদ্ধ জীবের 

আধিপত্য জন্মে কিন্তু ক্খকুপ। পুর্ণ হইলে যে অবস্থা হয় ভাতার অবান্তর ফল, 

এই যে জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণবপে বিচ্ছিশ্্ হয়| 

ভাবাপন দশার নাম স্বরূপসিঘি এবং সম্পত্তি দশা হইলে বস্থু সিদ্ধ তয়। 

বিজয় । বস্তু সিদ্ধি ভইলে কৃষ্নাম রূপ, গুগ লীলা ও ধাম কিরূপ দেখ! 

যাক ? 
গোন্বামী। উচ্তান্স উত্তর দিতে আমি অপান্ধক। আমার যখন বস্ত পিদ্ধ 

হইবে তখনই তাহা। দেখিব ও বলিব। আবার তোমার যখন সম্পত্তি দশ হইবে 

তখনই তুমি তাহ! বুঝিতে পারিকে। বুঝিতে পারার আরু তখন আব্্তক হইবে ন। 

কেন ন| যাহ প্রতাক্ষ দেখিবে তদ্বিষয়ে আর তোমার জিজ্ঞাস! থাকিবে ন|। 

আবার দেখ স্বরূপ সিদ্ধ অর্থাৎ ভাব+পন অবস্থায় ভক্ত যাভা দেখিতে পান তা 

ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাঈ, কেন না ব্যক্ত করিলে তাহা তোতা অগুভৰ 

করিতে পারিবে না। শ্রীৰপ স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণ সম্থন্ধে বলিয়াছেন । 

জনে চেজ্জাতভাবেইপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্ঠতে | 
কার্ধ্যা ভখাপি নাস্য়। কৃতাথঃ সর্বখৈব সঃ ॥ 

ন্তন্ায়ং নবঃ প্রেম! যন্তোন্ীলতি চেতসি। 

অন্তবাণিভিরপস্ত মুদ্র। ষ্ঠ দুদু! ॥ 



8৩৪ জৈব ধর্মী । 

বিজয়। বদি এবপ হয় তবে শ্রীব্রঙ্গনংহিতাি গ্রষ্ঠে গোলোকের বিষ 

সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন ? 

গোস্বামী । স্বরূপ সিদ্ধি কালে মহাজনগণ এবং কৃপা দর্শন সসয়ে ব্রঙ্গাদি 

দেধগণ কথন কথন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাভাদের বাক্যা- 

ভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিয়্াপিকারীগণের পক্ষে অস্থুটরূপে প্রকাশ পায়। সে 
সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই | কৃষ্ণ কৃপা করিয়! যে গকট জী উদয় 

করিয়াছেন, তা! অবলম্বন করিয়া ডজন কর। তাহাতেই সর্বসিদ্ধি ভইবে। 

অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের ন্দুষ্ি 
'হইবে। গোকুলে যাহা! আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেন পা গোকুল ও 

গোলোক ভিন্ন তত্ব নন। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টাদিগের চক্ষে যে সকল মায়! প্রত্যায়িত 

ব্যাপার উদয় হয় তাহ! স্বরূপ সিদ্ধির সময়ে থাকে না| যে অধিকারে যেরূপ 

দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হয়া ভজন কর ইহাই কৃষ্খের আজ্ঞ।। আজ্ঞা পালন 

করিলে তিনি কপ! করিয়া ক্রমশঃ নির্মল দর্শন উদয় করাইবেন। 

বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন । নিজের একাদশ 

ভাব কৃষ্ণ লীলায় সুন্দরবূপে সংযোগ করিয়! ধীরভাবে সমুদ্র তীরে ভজন কুটারে 

বসিয়া! সদ! প্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী ইত্যবসরে 

বিস্ুচিক। পীডার ক্ষেত্র লাভ করিলেন । বরজনাথ ও তদদীয্প .পিতামহী দেশে 

চলিয়া গেলেন। ব্রঙ্গনাথের নির্মল হাদয়ে সথ্য প্রেম উদয় হইল। তিনি 

ভজন বলে শ্রীধাম_নবন্বীপে জাহ্বীতীরে অনেক নুবৈষ্ণবের সহিত কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । বিজয় গৃহস্থ বেশ পরিত্যাগ করিয়! কৌপীন বাহির্ববাম 

অবলম্বন পূর্ব শ্রীমচা প্রসাদ মাধুকরী দ্বার৷ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

অঞ্ প্রহরের মধ্যে রাধাকৃঞ্চের নিদ্রা সময়ে অল্প নিদ্রা, ভোত্রনের পর প্রসাদ 

সেবন এবং জাগ্রত সময়ে যথাধথ কালোচিত প্েবা করিতে লাগিলেন । সর্বদাই 

হরিনামের মালা হাতে । কখন নৃত্য করেন, কখন কাদেন কখন বা সমুদ্রের 

তরঙ্গ দেখিয় হান্ত করেন। তাহার ভজনমুদ্রা তিনি বাতীত আর কে বুঝিবে। 

এখন তাহার প্রকাশ নাম নিমাঞ্চ দাস বাবাজী । তিনি গ্রাম্কথ! বলেন না 

এবং শ্রবণ করেন না। অত্ন্ত বিনীত, বিষল চরিত্র, ভজনে দৃঢ় । কেহ মহা- 

প্রসাদ আনিলে বা কৌপীন বহির্বাস নিলে আবগ্তক মত গ্রহণ করেন, তদতি- 

রিক্ত গ্রহণ করেন না। হরিনাম গ্রহণ কালে চক্ষে দর দর ধারা, কঠে গদগদ 
বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লঙ্গিত হয়। অভি স্বর দিনের মধ্যেই তাহার ভঙ্জগন 
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সিদ্ধ হইল। শ্রীরুঞ্জ কুপ। করিয়। তীহার অপ্রকট লীলীয় তাহাকে অধিকার 

দিলেন। ব্রদ্ধ চরিরীসের ন্যায় তাহার ভজন দেহ সমুদ্র বালুকার মধ্যে রহিল। 

হুরি বল। 

ৃ্ গুরু কৃষ্ণ বৈষুবের কপাবল ধরি। 

ভকতি বিমোদ দীন বহু যত্ধ করি ॥ 

বিরচিল জৈবধন্ম 'গীড়ীয় ভাষায়। 

সম্পূর্ণ হল গ্রন্থ মাত্বী পৃণিমায় ॥ 

চৈতষ্ঠাব চারিশত দশে নবদ্বীপে | 

গোক্রমে স্থববভি কুঞ্জে জাহ্নবী সঙ্ীপে ॥ 

ভ্রীকলিপাবন-গোরাপদে ধার আশ। 

এ গ্রন্থ পড়ন তিনি করিয়া বিশ্বাস॥ 

গৌরাঙ্গে ধা্ডার ন! জন্মিল শ্রদ্ধা! লেশ। 

এ গ্রন্থ পড়িতে তারে শপথ বিশেষ ॥ 

শুফ মুক্তিধাদে রৃষ্ণ বু নাহি পায়। 

শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীল! শুদ্ধরূপে ভার ॥ 

এ ১সায। রঃ 
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হযে বত কথা পু নামে। চলে ॥ 
ণ | ভাগবত, কহে মব'পরিপূর্ণ ছলে॥ 

গু ৃ ছলধ ছাঁড়ি কর সতাধর্খে মতি 

£ চতুর তাজি ধর নিত্য প্রেমগতি 
; আমিস্ব নীমাংস ভ্রমে নিজে রা 1... 
?. নির্ধিশেষ রগ ভালে লহে চিত্ত শুদ্ধি 1 £. 
প (বিচি্পতা হীন হলে নির্বিশেষ হয় , 
তা কাল সীমাতুল্য সেহ অপ্রান্কৃত নয় ॥ 
ছও খণ্ড জানে হেয় ধর্ম আছে কুনিশ্চয়। 
হু প্রাকৃত ইইলে, কভু অপ্রাকুতে নর 
£ ্  জড়ে শ্বৈতজ্ঞান হেয় চিতে উপাদেয় / 

$ ্কষ্ক্তি চিরদিন উপায় উপেয ॥ 
আব কতু জড় নর, ছুরি করুন) 

ং হরি সহ জীবাচিন্তা-ভেীতেদযয় 1 
রং দহ কতু জীব নয়, ধরা ভোগ্য নয়. 

&. কষাসভোগ্য জীব; র্ এত ভোক্তা হয় & 
ও বধ নাহি আছে দেহ ধরব কথা। 

নাহি আছে জীকজ্ঞানে মায়াবাদ প্রথা 

 জীবনিতযধ্ সক, ভাহে জড় মাই । 
জী ভীর প্রেম সেবা ফলে পার তাইও। ॥. 
জৈবধস্থ পাঠে দেই শুদ্ধ ভক্তি হয়। 
জৈৰ ধর্থ না পড়িলে কু তি নয ৬ 
কপানগ অভিমান গাঠে দু হয়. 
ইজবধর্ম বিশুথকে ধর্মহীন কয় 
 বাঁবৎজীবন, যেই পড়ে জৈব, ধ 1. মিন 
 ভক্কিমান লেই জানে বৃথা, আন ২ বাহ বা 
(ককের অমল সেবা লতি.লেই নর 
সেবাসুখে মধ রহে সক রন ) 












